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V  sobotu 21.5.2011 se konala 
v  kostele sv. Floriána v  Krásném 
Březně mimořádná akce, které se 
zúčastnilo přes 180 návštěvníků 
z  našeho města, společně s  hosty 
z Německa. 

Pan Walther Pinkatschek zorga-
nizoval setkání v Krásném Březně 
a  poprosil litoměřického bisku-
pa Jana Baxenta, aby se zúčastnil 
pastoračního setkání a  odsloužil 
v kostele mši. 

Pan Pinkatschek se v  Krásném 
Březně narodil, byl tu pokřtěn 
a  jako kluk ve zdejším kostele mi-
nistrantoval. Po druhé světové vál-
ce byl s ostatními Němci odsunut. 
Přes svůj vysoký věk se rozhodl 
do svého rodiště podívat a k návště-
vě pozval i své přátele z Německa.

Kostel sv. Floriána byl plný do po-
sledního místa. Přátelská atmosféra 
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byla cítit v průběhu celé mše. Na zá-
věr nechyběly gratulace, které se 
neobešly bez upřímných slz dojetí.
Otázka na závěr:

Jak hodnotí tuto akci Miloslava 
Válková, starostka, která byla čest-

ným hostem této události? „Pro 
mne osobně to bylo příjemné se-
tkání s člověkem, který ve svém vy-
sokém věku dokázal zorganizovat 
tuto akci. Upřímně mne překvapil 
svoji dobrou češtinou a  smyslem 

pro humor. Já sama si pamatuji 
své návštěvy bohoslužeb za  života 
mojí babičky v Mojžíři, bohoslužby 
v Krásném Březně jsem se osobně 
zúčastnila poprvé. Promluva a po-
žehnání pana biskupa byly pro mne 
hlubokým zážitkem.“

Kostel sv. Floriána čeká již roky 
na svou rekonstrukci. Tato unikát-
ní kulturní památka si ji opravdu 
zaslouží. Musíme jen doufat, že 
Národní památkový ústav bude 
úspěšný při získávání potřebných 
fi nančních prostředků. Plánovaná 
rekonstrukce je v  současné době 
ve  fázi řízení o  vydání závazných 
stanovisek, projektová dokumen-
tace odhaduje opravy na  min. 35 
mil. Kč. Nezbývá jen věřit v  po-
dobná přátelská setkání s přáním, 
aby se uskutečnila již v důstojném 
prostředí opraveného kostela. 

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Na nedostatek dětských koutků 

a hřišť pro děti různých věkových 
kategorií upozorňují občané naše-
ho obvodu.

Je třeba připomenout, že za po-
slední roky byly věnovány vysoké 
fi nanční částky na  různá sporto-
viště. Postupně bylo vybudová-
no cca 30 dětských koutků (např. 
Vyhlídka, Neštěmická, Vojanova, 
Železná, Dubová nebo park U Pi-
vovarské zahrady a  před radnicí). 
Dále bylo vybudováno hřiště pro 
míčové hry pod areálem TJ Český 
Lev, pro sportovce umělý povrch 
na  fotbalovém stadionu TJ Český 
Lev a přírodní trávník na fotbalo-
vém hřišti TJ Mojžíř. 

Každý rok plánuje MO Neště-
mice ve  svém rozpočtu potřebné 
fi nanční prostředky na opravy veš-
kerého dětského zařízení, úpravy 

dopadových ploch a provádíme re-
vizi tak, jak nám ukládají příslušné 
předpisy. 

Nejvíce nás mrzí opravy, které 
musíme provádět po  „nájezdech“ 
vandalů, popř. zlodějů kovových 
prvků, které končí ve sběrnách. To 
jsou zbytečně vynaložené fi nanční 
prostředky, které by bylo možné 
využít pro nákup a  instalaci no-
vých dětských prvků.

V  letošním roce jsme do  par-
ku před radnicí instalovali nový 
dřevěný vláček (viz. foto) a do ul. 
U Pivovarské zahrady bude umís-
těna nová dřevěná prolézačka, kte-
rá nahradí odstraněnou kovovou 
houpačku. K  odstranění tohoto 
prvku bylo nutné přistoupit s ohle-
dem na závěr revizní zprávy, která 
upozornila na možnost úrazu dětí.

Plánujeme další akce, které jsou 

přímo závislé na  fi nančních mož-
nostech našeho obvodu. Dle poža-
davků občanů budeme nejprve řešit 
ul. Vojanova, Keplerova a  sídliště 
Skalka. Z  důvodu malého počtu 
dětských koutků dochází ke  stíž-

KOSTEL SV. FLORIÁNA SLAVIL S BISKUPEM

nostem na hluk v částech, kde jsou 
již dětská zařízení vybudována. 
Koncentrace dětí způsobuje hluk 
a to lze zlepšit pouze vybudováním 
dalších sportovišť. Dětem je nutné 
vytvořit místo pro hry. 
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Vážení spoluobčané, do rukou 
se Vám dostává upravený zpravo-
daj, ve  kterém se budeme snažit 
předávat Vám informace z  naše-
ho obvodu.

SLOVO STAROSTKY
Hlavním úkolem v  lednu to-

hoto roku bylo sestavit a schválit 
rozpočet. V současné ekonomic-
ké situaci to nebylo vůbec jedno-
duché. Zásady rozpočtu byly pro-
jednány ve  všech poslaneckých 
klubech a  rozpočet byl schválen 
všemi 15 zastupiteli. Této důvěry 
si velice vážím. 

Městské obvody jsou závis-
lé na  dotacích Města Ústí nad 
Labem. Na  údržbu zeleně byla 
dotace pro letošní rok výrazně 
navýšena a my věříme, že se tato 
skutečnost na  území našeho ob-
vodu projeví. Problémem zůstává 
investiční dotace, která nebyla 
pro letošní rok obvodům poskyt-
nuta. Z  tohoto důvodu rozpočet 

počítá pouze s  dokončením ro-
zestavěných staveb a  s  fi nanč-
ními prostředky pro pořízení 
projektových dokumentací dle 
plánu investičních akcí pro roky 
2012–2013. 

Zastupitelé jednohlasně roz-
hodli o  nutnosti pokračovat 
v  opravách chodníků na  území 
celého obvodu. S ohledem na sku-
tečnost, že chodníky v části Mojžíř 
budou částečně rekonstruovány 
z  jiných zdrojů, byl zpracován 
plán oprav pro část Krásné-
ho Března za  částku 1,0 mil. Kč 
a  za  stejný fi nanční objem i  pro 
část Neštěmice. Do  konce letoš-
ního roku zpracujeme podrobný 
přehled technického stavu všech 

komunikací pro pěší a  sestavíme 
plán oprav pro další roky.

Rozpočet letošního roku počítá 
s  vybudováním několika nových 
dětských koutků a  s  údržbou 
a  opravami stávajících dětských 
zařízení. 

Přes nutnost úspor dovolil roz-
počet letošního roku rozdělit 150 
tis. Kč na  příspěvky jiným orga-
nizacím, fi nančně podporujeme 
SDH Mojžíř a SDH Neštěmice.

Blížíme se ke konci 1. pololetí 
letošního roku a naše děti se po-
malu těší na  zasloužené prázd-
niny. Přeji Vám pevné zdraví 
a  hodně sluníčka na  odpočinku 
s Vašimi rodinami.

 Miloslava Válková, starostka 

Dne 25. 1. 2011 schválili zastu-
pitelé Městského obvodu Neštěmi-
ce rozpočet na  rok 2011. Do  této 
doby hospodařil náš městský ob-
vod dle pravidel schváleného roz-
počtového provizoria. 

Celkové výdaje schválené-
ho rozpočtu představují částku 
32.909 tis. Kč. Z této částku půjde 
na  investiční výdaje 3.396 tis. Kč

ROZPOČET NA ROK 2011 SCHVÁLEN
(především budou dokončeny akce 
z  minulého roku, tzn. parkoviště 
v  ul. Železná v  Neštěmicích a  ul. 
Čechova v  Krásném Březně). Ne-
investiční výdaje jsou určeny ze-
jména na výkon státní správy a sa-
mosprávy 24.908 tis. Kč, na opravy 
chodníků a  další výdaje na  úseku 
dopravy 2.160 tis. Kč, na  údržbu 
dětských hřišť a zařízení 351 tis. Kč,

na  vánoční výzdobu 340 tis. Kč, 
na  úsek ochrany životního pro-
středí 675 tis. Kč, na činnost dob-
rovolných hasičů 220 tis. Kč, na fi -
nanční příspěvky organizacím 150 
tis. Kč a  další výdaje. Podrobný 
schválený rozpočet najdete na na-
šich webových stránkách.

Účelová neinvestiční dotace 
na dávky pomoci v hmotné nouzi 

není v posledních letech součástí 
schváleného rozpočtu, zapoju-
je se až do  upraveného rozpoč-
tu. Pro letošní rok činí zatím 
28.400 tis. Kč. Do  upravené 
rozpočtu je také zapojena úče-
lová neinvestiční dotace z MmÚ 
ve  výši 8.400 tis. Kč určená 
na kompletní údržbu zeleně, kte-
rá je od roku 2011 opět převede-
na na městské obvody.

Olga Sazečková, 
vedoucí fi nančního odboru 

MÍSTOSTAROSTA JAROSLAV TÁBORSKÝ

Vážení spoluobčané, jak víte, 
mojí hlavní pracovní náplní je péče 
o  majetek obce. Aby práce na  poli 
majetku vycházela z  patřičných 
podkladů, provedl odbor majetku 
pasportizaci všech objektů v  ma-
jetku obce. Osobně jsem navštívil 

všechny bytové domy i  nebyto-
vé prostory, které pronajímáme. 
Na tomto základě je stanoven plán 
oprav a  rekonstrukcí bytových 
domů pro letošní rok s  výhledem 
na další léta. U mnoha objektů jsou 
závady na  střechách, musí se re-
konstruovat plynové rozvody, v by-
tových domech Anežky České nás 
čeká výměna oken a  balkónových 
sestav…, pro nebytové prostory se 
plán vytváří.

V  rámci zprůhlednění a  zjed-
nodušení pronájmů byly zruše-
ny licitační příspěvky za  právo 
uzavřít nájemní bytové smlouvy 
ve  výši minimálně 1500 Kč za  m2 
a byly zrušeny příspěvky za právo 
uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem zahrádky ve  výši 2500 Kč. 
Cenu za  pronájem zahrádek, jež 
byly ve  výši 18 Kč za  m2 a  rok, 
snižujeme, a  to na  cenu 9–10 Kč. 

Byla zpracována směrná kritéria 
pronájmů a  prodejů, byla přijata 
nová pravidla pronájmu obecních 
bytů, bytové domy v majetku obce 
budou mít domovní řád, nájemné 
v  bytech se zvyšuje ve  dvou eta-
pách: nyní na 45 Kč za m2 a od 1. 
1. 2013 na  60 Kč za  m2 z  důvodu 
ukončení regulace. 

Na základě prověrek objektů lze 
konstatovat, že většina objektů je 
v poměrně dobrém stavu. Zdědi-
li jsme však i  takové, které jsou 
ve  velmi špatném stavu. Např. 
objekt Na  Sklípku - sídlo statní 
Policie - byl nechán napospas za-
tékání, takže stav dohnal Policii 
k  tomu, aby řešil situaci odcho-
dem z této budovy. Provedli jsme 
vyhodnocení stavu odbornými 
pracovníky a  statiky. Na  základě 
jejich doporučení je třeba provést 
sondáž nosných trámů. Toto uči-
níme po  odlehčení střešní nosné 

konstrukce tj. až policie uvolní 
prostory půdy. Poté rozhodneme 
o dalším postupu tj. opravit a zno-
vu pronajmout nebo prodat. Prá-
ce policie v terénu Krásné Březno 
bude dle vedení policie plně za-
bezpečena i  po  dočasném opuš-
tění místního sídla. Platí také, že 
Městská policie v  nejbližší době 
přesídlí z  Neštěmic do  objektu 
Corsa, kde bylo nutno dokončit 
komunikační propojení služebny 
a  realizovat další technické ná-
ležitosti. Obdobně jsme zdědili 
bytové domy v Matiční v zdevas-
tovaném stavu. Poslední dvě rodi-
ny byly z důvodu nevyhovujícího 
stavu ubytovány v  náhradních 
bytech a domy v Matiční byly za-
konzervovány. Obvod bude hle-
dat kupce na  smysluplné využití 
této lokality. 

Jak vidíte práce je před námi 
dost, určitě na  delší dobu než je 
jedno volební období. Doufám, že 
k vaší i naší spokojenosti jí udělá-
me patřičný kus.



3

NÁDOBY 
NA VYŘAZENÉ DROBNÉ 
ELEKTROZAŘÍZENÍ

Počátkem letošního roku byly 
na  území našeho městského 
obvodu rozmístěny čtyři sta-
cionární kontejnery na  sběr 
vyřazeného drobného elektro-
zařízení, jako např.kalkulačky, 
discmany, kávovary, rádia, fény, 
topinkovače, mobilní telefony 
atd. Zároveň lze nádoby využít 
i k odevzdání drobných baterií, 
které projdou malým vhozovým 
otvorem na její čelní straně.

STANOVIŠTĚ

k. ú. Neštěmice, Mojžíř 
1)  stanoviště nádob na  směsný 

komunální odpad a  odpad 
separovaný, prostor za ÚMO 
ÚL - Neštěmice (k. ú. Neště-
mice)

2)  ul. Peškova č.p. 505, stano-
viště na  směsný komunální 
odpad a  odpad separovaný 
(k. ú Mojžíř)

k. ú. Krásné Březno
1)  ul. Neštěmická, v  blízkosti 

prodejny Jysk a  Ibiza u par-
koviště

2)  sídliště Na Vyhlídce, ul. Neš-
těmická proti č. p.  727/29, 
stanoviště odpadových ná-
dob poblíž zastávky MHD 

Jde o separaci drobného elektro-
zařízení, které by jinak skončilo 
mezi ostatním odpadem. Tato 
činnost přispívá k ochraně život-
ního prostředí a zpětnému získá-
ní cenných a  dále využitelných 
složek odevzdaných zařízení. 
Další informace lze také získat 
na webových stránkách společ-
nosti Asekol.

Vlastimil Dvořáček,
odbor správy a údržby 

obecního majetku

Oznamujeme všem občanům, že 
v rámci úsporných opatření rozho-
dl Magistrát města Ústí nad Labem 
o  omezení četnosti svozu nádob 
na  separovaný odpad (papír, plast) 
ve  vybraných ulicích z  2x na  1x 
týdně. Tato úprava byla zpracována 
na  základě opakovaného monito-
ringu množství tříděného odpadu 
v  jednotlivých odpadových nádo-
bách využitelných složek odpadů. 
Vzhledem k  opakujícímu se níz-
kému obsahu vytříděných odpadů 
v  určitých ulicích našeho obvodu, 

Oznamujeme všem občanům, 
že odbor životního prostředí Ma-
gistrátu města Ústí nad Labem 
ve spolupráci s fi rmou Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. zajistil 
v  termínu od  26. 4. 2011 do  25. 
5. 2011 deratizaci kanalizační sítě 
a  nor potkanů na  území celého 
města Ústí nad Labem. Kanali-
zační šachty s uloženou nástrahou 

DERATIZACE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

INFORMACE O POPLATKU 
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Magistrát města Ústí nad Labem, fi nanční odbor, inkasní odd.

Způsoby platby si mohou občané 
zvolit a  toto nahlásit na  inkasní 
odd. následovně:

-  SIPO - pro tento způsob je po-
třeba sdělit inkasnímu odd. spo-
jovací číslo SIPO. Tento způsob 
placení je nejjednodušší, protože 
občané si v  následujících letech 
nemusí hlídat termín splatnosti 
a převodu peněz také nic neplatí

-  Převodem na  bankovní účet 
č. 882833329/0800 uvedený 
u  České spořitelny, a.s. Ústí nad 

Labem (variabilní symbol je rod-
né číslo poplatníka, za více osob 
rodné číslo společného zástupce, 
tj. 9 nebo 10 číslic bez lomítka).

-  V  hotovosti na  pokladně inkas-
ního oddělení magistrátu - kan-
celář č. 202,

-  Složenkou - inkasní odd. doručí 
složenku prostřednictvím České 
pošty s.p. za doručení složenky - 
posílá se obyčejnou poštou - však 
inkasní oddělení neručí a občan 
musí poplatek zaplatit v termínu 
splatnosti i bez této složenky.

Poplatek je možné platit pro-
střednictvím společného zástupce. 
V  tom případě společný zástupce 
musí inkasnímu odd. doručit vypl-
něný formulář „ Oznámení společ-
ného zástupce pro výběr poplatku 
za komunální odpad“.

V  případě nejasností se s  dota-
zy můžete obrátit i  na  podatelnu 
ÚMO - Neštěmice, kde si také mů-
žete vyzvednout formulář pro vý-
běr poplatku za komunální odpad. 
Úřední hodiny na podatelně: 
Pondělí, středa
7:00-12:00 a 13:00-17:00
Úterý, čtvrtek
7:00-15:30
Pátek
7:00-13:00
Telefonicky:
475 275 111
475 275 112 
E-mail cestou na adresu: 
podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Statutární město Ústí nad Labem Obecně závaznou vyhláškou 
č. 5/2010 od 1. 1. 2011 v Ústí nad Labem opět zavádí poplatek za ko-
munální odpad:
Roční sazba poplatku byla stanovena ve výši 500 Kč na osobu s trva-
lým pobytem v Ústí nad Labem s výjimkou dětí do 3 let věku (včetně 
celého kalendářního roku, ve kterém dovrší 3 let)

POPLATEK MUSÍ BÝT ZAPLACEN DO 30. ZÁŘÍ KAŽDÉHO ROKU!

OMEZENÍ SVOZU 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

lze považovat nejen za  neekono-
mické, ale i za neekologické, svážet 
poloprázdné nádoby dvakrát týdně. 
Možnost snížení četnosti vývozu 
u  vybraných stanovišť tříděné-
ho odpadu umožnil Dodatek č. 4 
ke  Smlouvě o  poskytování komu-
nálních služeb, který byl schválen 
Radou města Ústí nad Labem dne 
30. 9. 2010. Nejedná se o  plošnou 
úpravu, ale pouze u nevyužívaných 
stanovišť. Konkrétní seznam je k na-
hlédnutí na odboru správy a údržby 
obecního majetku ÚMO Ústí nad 

Labem - Neštěmice. Schválený do-
datek umožňuje, že pokud se v ně-
kterých lokalitách množství sbíra-
ných tříděných odpadů zvýší a svoz 
1 x týdně již nebude postačovat, ob-
jednat pro tuto lokalitu opět svoz 2 
x týdně. V některých případech, kdy 
hrozilo, že svoz 1x týdně nebude sta-
čit a 2x týdně by byl neekonomický, 
došlo k navýšení odpadové nádoby 
na plast.

Zároveň Vás žádáme, pokud 
zjistíte, že tato úprava je v průbě-
hu času nevyhovující, aby jste nám 
tuto skutečnost oznámili a mi pak 
zajistíme odpovídající úpravu.

Vlastimil Dvořáček, 
odbor správy a údržby 

obecního majetku

jsou opatřeny barevnou značkou. 
Deratizace proběhla ve  třech eta-
pách. V  první etapě se provedlo 
základní ošetření nasmlouvaného 
počtu přístupných kanálů a  ob-
jevených potkaních nor. V  další 
etapě byla provedena kontrola 
odběru nástrahy ve  všech ošetře-
ných kanálech a norách. V přípa-
dě odběru byla chybějící nástraha 

doplněna. V  poslední etapě byla 
provedena druhá kontrola odbě-
ru nástrah a  případné doplnění. 
Výskyt hlodavců úzce souvisí s hy-
gienickými závadami (nepořádek 
kolem kontejnerů, ve  sklepních 
prostorách), technickým stavem 
kanalizační sítě a  v  neposlední 
řadě také s  nevhodnými návyky 
občanů města (splachování zbytků 

potravin do  městské kanalizace). 
Pokud se nepodaří odstranit tyto 
závady a návyky, bude třeba v pra-
videlných deratizacích pokračovat, 
protože člověk vytváří potkanům 
ideální podmínky pro jejich roz-
množování a přežití.

Vlastimil Dvořáček, 
odbor správy a údržby 

obecního majetku
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PÉČE O ZELEŇ

Vážení spoluobčané,

rok 2011 je rokem navrácení ze-
leně do rukou obvodu. Jak bylo již 
mnohokrát napsáno, v  tomto roce 
opět přechází péče o  zeleň do  na-
šich rukou. Na  údržbu bychom 
postupně měli obdržet neinvestiční 
dotaci ve  výši 8,4 milionu korun. 
Jedná se o  částku vyšší, než jakou 
mělo k  dispozici město v  letech 
minulých. Doufáme, že navýšení 
fi nancí bude pro náš obvod pří-
nosem. V prvních měsících jsme 
museli řešit resty kácení stromů, 
na  které již bylo vydáno rozhod-
nutí, prořezy keřů, které jíž byli 
značně přerostlé apod. Náš obvod 
má v péči cca 74 ha zeleně. V plánu 
údržby zeleně máme minimálně 4 

seče, v případě potřeby i více. Práce 
na  zeleni objednáváme čtvrtletně 
u fi rmy AVE CZ, se kterou jsme na-
vázali na spolupráci z let minulých. 
Využili jsme rámcovou smlouvu, 
kterou mělo město s  AVE CZ, jak 
z  důvodu časové tísně, ale hlavně 
z  důvodu technické vybavenosti 
této fi rmy a znalosti našeho obvo-
du. Radikální prořezy keřů budou 
pokračovat i na podzim, kdy záro-
veň plánujeme i náhradní výsadbu 
na místech, kde se muselo kácet.

Ale údržba zeleně nejsou jen 
seče a  péče o  porost. Jedním, a  já 
si dokonce dovolím říci velkým 
problémem je pořádek v  obvodu. 
Všudypřítomné odpadky v  zeleni 
nejen hyzdí náš obvod, ale i zpoma-
lují práce, jelikož chceme-li napří-
klad posekat zatravněnou plochu, 
musí se nejdřív vyhrabat a  vysbí-
rat komunální odpad, který se zde 
nachází. Z  důvodu změny politiky 
zaměstnanosti máme letos nárok 
pouze na 6 pracovníků VPP oproti 
35, které bychom potřebovali. Jedna 
z možností je zaměstnání tzv. veřej-
ných služeb. Avšak ruku na  srdce. 
Je 20 hodin měsíčně adekvátní ná-
hrada? Tyto pracovníky pravidelně 
posíláme postupně po celém obvo-
du. Dostávají se ke  mně stížnosti 
na pořádek z mnoha částí obvodu, 
avšak já jen mohu konstatovat, že 
s pracovníky, které máme, nemůže-
me být každý den všude. V našem 

obvodě jsou přímo krizová místa, 
kde úklid probíhá, dá se říci nad-
standartně oproti jiným místům. 
Jedná se hlavně o ulice U Pivovar-
ské zahrady, Dr.Horákové, či sídli-
ště Mojžíř. Je to však spravedlivé? 
Proč jiní občané v  jiných částech 
obvodu mají čisto a proč například 
v ulici U Pivovarské zahrady vydr-
ží uklizeno jen pár hodin. Je i k za-
myšlení, jaký výchovný efekt bude 
mít neustálé uklízení těchto území. 
Je v pořádku, že někdo odhodí pet 
lahev na zem, protože ví, že se ob-
jeví někdo v oranžové vestě a ukli-
dí ji? Je to dilema, avšak víme, že 
v těchto lokalitách žijí i slušní lidé, 
kteří si nezaslouží mít kolem sebe 
skládku. 

Dalším problémem, se kterým 
se setkávám, je vandalismus. Zni-
čené, rozlámané lavičky v  našich 
parcích po náletu mládeže, která si 

zde zkouší karate, jsou jen důsled-
kem výchovy rodičů a  netečnosti 
občanů. Jsem zastáncem toho, že 
vidím-li, že někdo ničí cizí majetek 
okamžitě volám policii. Ať měst-
skou či státní. Setkala jsem se s ná-
zory, že to nemá cenu. Ale co má 
cenu??? Přihlížet postupnému ni-
čení majetku nás všech? Naskytuje 
se i  myšlenka zda opravovat tento 
zdevastovaný majetek, nebo prostě 
poškozené lavičky odříznout a  říci 
si, že když si toho nevážíte, nebu-
dete mít nic? A vždy si uvědomím, 
že v našem obvodě to nemůže být 
o tom, že budeme ustupovat těmto 
existencím, ale myslet hlavně na ty 
slušné lidi, kteří si toho váží. I nadá-
le platí, že uvítám veškeré podněty 
na zlepšení, či zjednání nápravy co 
se zeleně v našem obvodu týče.

Lenka Jaremová, 
místostarostka

OD 28. 4. 2011 PLATÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2011 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ (DÁLE JEN OZV 1/2011).

-  poplatek se platí ze psů starších tří měsíců 

-  držitelem psa je fyzická nebo právnická 

osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo 

na území MO Neštěmice 

-  poplatková povinnost vzniká držiteli psa 

v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo 

v den, kdy nabyl do vlastnictví psa staršího 

tří měsíců (místní poplatek se platí od  za-

čátku měsíce, ve kterém k této skutečnosti 

došlo)

-  poplatková povinnosti zaniká dnem, kdy 

přestala být fyzická nebo právnická osoba 

držitelem psa (místní poplatek se platí 

do  konce měsíce, ve  kterém k  této skuteč-

nosti došlo)

-  poplatník je povinen ohlásit vznik i  zánik 

poplatkové povinnosti do  15 dnů ode dne 

vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti 

(např. úhyn, darování nebo prodej psa), 

ve stejné lhůtě je povinen nahlásit také ná-

rok na úlevu nebo osvobození od poplatku

-  poplatník je povinen oznámit změnu údajů 

uvedených v  ohlášení do  15 dnů ode dne, 

kdy změna nastala (např. změnu v umístění 

psa - v rodinném domě, ostatních domech, 

na  pozemku apod., další možnou změnou 

může být skutečnost, že poplatník se stal 

poživatelem důchodu, který je jeho jediným 

zdrojem příjmu, případně že poplatník již 

není poživatelem důchodu, nebo že důchod 

již není jediným zdrojem jeho příjmu)

-  poplatek je splatný nejpozději do  31.3. 

příslušného kalendářního roku. Činí-li po-

platek více než 400 Kč je možné jej zaplatit 

též ve  čtyřech stejných splátkách, a  to 

nejpozději do  31.3., 31.5., 31.8., 30.11. 

příslušného kalendářního roku. V  případě 

vzniku poplatkové povinnosti po  15.3. pří-

slušného kalendářního roku, je poměrná 

výše poplatku splatná nejpozději do  15. 

dne měsíce bezprostředně následujícího 

po měsíci, ve kterém poplatková povinnost 

vznikla. Poplatek je možné platit: poštovní 

poukázkou, bezhotovostním převodem 

nebo hotově v pokladně ÚMO Neštěmice

-  poplatek, který nebude zaplacen včas nebo 

ve správné výši bude navýšen o 100 %, po-

kud nebude poplatek zaplacen ani po upo-

zornění na  nedoplatek nebo po  vyměření 

platebním výměrem - tzn. v  náhradním 

termínu, přistoupí ÚMO Neštěmice k vymá-

hání exekučním příkazem nebo k soudnímu 

vymáhání

-  sazby poplatku za kalendářní rok: 

za 1. psa za další psy

a)
Ze psů v rodinném domě 

(tj. domě s nejvíce 3 byty). 
200 Kč 500 Kč

b)

Ze psů, kteří jsou celoročně umístěni na pozemku, 

k němuž má poplatník vlastnické nebo jiné obdob-

né právo zaručující mu celoroční užívání a  tento 

pozemek leží mimo adresu trvalého pobytu po-

platníka.

200 Kč 300 Kč

c) Z ostatních psů. 1.000 Kč 1.500 Kč

d)

Ze psů, jejich držitelem jsou poživatelé invalidního, 

starobního, vdovského důchodu, který jej jejich 

jediným zdrojem, příjmu, nebo sirotčího důchodu.

200 Kč 300 Kč

Úplné znění OZV 1/2011 najdete na webových stránkách Magistrátu města Ústí n/L.
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VÝROČÍ KRÁSNOBŘEZENSKÉ TURISTIKY
Přesně 9. června 1910 se v Čes-

kém domě v  Krásném Březně 
(kdysi Březnici nad Labem) kona-
la zakládající schůze turistického 
kroužku Polaban při Národní jed-
notě severočeské. Kdo ji zahajoval 
a kolik bylo účastníků, není známo. 
Zůstaly jen úhledné poznámky ini-
ciátora - zakladatele Václava Friče. 
Ve svém projevu řekl: „Zajisté po-
znal a  pochopil každý z  řeči pana 
učitele Beneše, že dnešní shromáž-
dění má za  účel založit kroužek 
Polaban pro Krásné Březno a okolí 
a  to jako odbor Národní jednoty 
severočeské. Jak jsem se již na ně-
kolika vycházkách zmínil, že není 
radostí člověka tráviti klopotný 
život svůj pouze při celotýdenní 
práci, nýbrž že je požitkem pro kaž-
dého čerpati z krásné, milé, utěšené 
boží přírody plody, které dodávají 
člověku radost, útěchu a sílu a chuť 
k  nastávajícímu klopotnému živo-
bytí. Protož, vážení přítomní, vás 
žádám: nelitujte času, práce ani pe-
něz a pracujte ve prospěch založe-

ného kroužku turistů, ve prospěch 
každého jednotlivce, k čemuž vám 
přeji hodně zdaru!“

Ten večer Václav Frič navrhl 
členy výboru: předseda Jaroslav 
Beneš, učitel matiční školy, jedna-
tel Rajmund Kašpárek, pokladník 
pan Pecháč, režisér Bohumil Čer-
ný a průvodce turistů R. Kašpárek. 
Do výboru byly ještě zvoleny slečny 
Šmejkalová, Růžičková a Havlíčko-
vá, které se později osvědčily při 
sbírkách pořádaných na různé dob-
ročinné účely, zejména pro Ústřed-
ní matici školskou. Uvedení byli 
Václavem Fričem doporučeni - 
a účastníky schváleni - proto, že „se 
vyznají ve spolkových záležitostech 
a  že budou pracovati k  prospěchu 
jednoho každého“.

Turistický spolek Polaban pod 
vedením V. Friče pak dlouhou řadu 
let, přes roky 1. světové války až 
do dob 1. republiky, působil nejen 
v turistice, ale i v ochotnickém di-
vadelnictví (proto ve výboru režisér 
Černý) a  v  národnostním uvědo-

mování a  ochraně české menšiny 
na Ústecku.

Václav Frič se narodil 30. 7. 1886 
v  Záluží pod Řípem a  v  Krásném 
Březně pracoval v Novém přístavu 
jako státní přístavní ofi ciál. Ze-
mřel ve věku 50 let dne 22. 6. 1936 
a  je pochován v  rodinném hrobě 
v Roudnici nad Labem.

Na jeho počest po něm byla po-
jmenována vyhlídka nad Krásným 
Březnem a turistická, žlutě značená 

stezka z Krásného Března na zříce-
ninu hradu Blansko.

Dne 8. 6. 2010 položili pánové 
František Málek z Klubu přátel roz-
hleden a Karel Punčochář z Klubu 
českých turistů za přítomnosti vnu-
ka Václava Friče pana Ing.  Vlasti-
mila Friče na jeho hrob kytici věno-
vanou Úřadem městského obvodu 
Ústí nad Labem - Neštěmice.

Karel Punčochář

CO NOVÉHO V ZOO?

Zoologická zahrada se snaží na-
bídnout svým návštěvníkům stále 
něco nového, ať již se jedná o nové 
expozice, narozená mláďata, nově 
chované druhy, zajímavé akce či 
širokou škálu dalších aktivit. Ani 
letošní sezóna není výjimkou, takže 
tradiční předváděcí akce se zvířaty 
jako je cvičení lachtana Moritze, 
procházka indických slonic Kaly 
a  Delhi či jejich cvičení, medový 
strom pro malajské medvědy a dal-
ší byly rozšířeny o tři novinky v po-
době komentovaných krmení, a  to 
tapírů, papoušků, žiraf a nosorožce.

Také mláďata jsou velkým lá-
kadlem. Letos mohou návštěvníci 
sledovat při hrách drápkaté opičky, 
jako jsou kosmani, tamaríni nebo 

lvíčkové, z kopytníků např. antilo-
py jelení či nilgau, potomky mají 
také poníci a  velbloudi dvouhrbí. 
Návštěvníky upoutají mláďata mar 
stepních, lemurů kata, lenochodů 
či afrických opic mandrilů.

Zoo je během letní sezóny ote-
vřena od  8:00 do  18:00 hodin 
a  k  dispozici je spodní i  horní 
vchod. Také zoovláček již jezdí pra-
videlně a umožňuje nejen překonat 
téměř stometrové převýšení, ale je 
zároveň nezapomenutelným zá-
žitkem zejména pro děti. Jim jsou 
určeny i další atrakce jako je velko-
plošná trampolína, dětské koutky, 
skluzavky, Minivětruše či Dětská 
zoo s kontaktními druhy zvířat.
Více informací na www.zoousti.cz

ZŠ praktická uspořádala v  po-
sledním únorovém týdnu 1. ročník 
soutěže MISS školy. Do  soutěže 
se přihlásilo 26 dívek od  příprav-
ného ročníku až po 9. třídy, které 
soutěžily v klasických disciplinách, 
kromě promenády v  plavkách.Ve 
volné disciplíně děvčata předved-
la své dovednosti v  tanci, zpěvu 
a recitaci.Při představení se porotě 
a  divákům a  při rozhovoru s  po-
rotou pak děvčata musela proká-
zat své komunikační dovednosti 
a všeobecné znalosti.

Titul Miss Sympatie od  diváků 
a  zároveň titul 1. vicemiss od  po-
roty získala žákyně 5. roč. Malvína 
Gažiová, vítězkou soutěže a 1. Miss 
školy se stala žákyně 8. roč. Žaneta 
Karičková.

O  příjemnou atmosféru celé 

akce se postarali nejen přítomní 
žáci školy, zaměstnanci a  rodiče, 
ale také kapela GIPSY Student slo-
žená z bývalých a současných žáků 
školy, která doprovázela jednotlivé 
soutěžící při volných disciplínách 
a po skončení ofi ciální části soutěže 
hrála k tanci a zábavě přítomných.

Poděkování patří paní ředitelce 
za podporu, paní učitelkám, které 
akci zorganizovaly a  podílely se 
na její přípravě a ostatním zaměst-
nancům a  přátelům školy, kteří 
s akcí pomáhali.

Na  závěr zveme oslovené školy 
k  účasti na  naší školou vyhlášené 
MISS ústeckých škol.

Fotografi e z akce si můžete pro-
hlédnout na www.zspnestemice.cz.

Marcela Prokůpková, ZŠP 
Neštěmice

ZŠ PRAKTICKÁ V NEŠTĚMICÍCH VOLILA MISS ŠKOLY
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TÝDEN ZDRAVÍ V ZŠ PRAKTICKÉ NEŠTĚMICE
Předposlední únorový týden 

jsme na  naší škole uspořádali 
projektový Týden zdraví. Výuka 
a další školní aktivity byly zamě-
řené na činnosti související s nej-
důležitější lidskou hodnotou - se 
zdravím. Pro žáky byly napláno-
vané pohybové, rukodělné a  po-
znávací aktivity. V  průběhu celé-
ho týdne zařadili vyučující téma 
zdravého způsobu života (zásady 
zdravé výživy, význxam pohybo-
vých aktivit, relaxace a  odpočin-
ku, prevence nemocí a  zdravot-
ních rizik) do vyučovacích hodin 
jednotlivých předmětů a  dalších 
školních aktivit. Prvky výchovy 
ke  zdraví se prolínaly českým ja-
zykem, matematikou, prvoukou, 
přírodovědou, tělesnou a  výtvar-
nou výchovou. 

V  průběhu týdne se např. žáci 
1. stupně zúčastnili okresního 
turnaje ve vybíjené mladších žáků 
pro speciální školy v  Trmicích, 
pro žáky 1. i  2. stupně uspořádali 
vyučující tělesné výchovy školní 
kolo Silového trojboje - soutěže 
o  nejzdatnějšího žáka. Nejlepší 
žáci pak budou reprezentovat ško-
lu v  okresním kole, které pořádá 
městská policie. 

Součástí výchovně vzdělávacích 
aktivit byla např. přednáška s prak-
tickými ukázkami základů první 

pomoci, kterou pro žáky 1. a  2. 
stupně uspořádal zástupce ČČK 
v  Trmicích, dále program Zdra-
vověda hrou s krátkými ukázkami 
základů hygieny a  první pomoci 
v podání pí. uč. Formánkové, který 
uspořádala postupně pro všech-
ny žáky 1. stupně. Poslední den 
„zdravého týdne“ byl završením 
celého projektu. Žáci 1. stupně se 
rozdělili na  2 skupiny, 1. skupina 
pracovala na  stanovištích první 2 
vyučovací hodiny - např. na stano-
višti s ukázkou první pomoci žáci 
2. stupně pomáhali jako fi guranti 
s  věrohodným maskováním zra-
nění, na stanovišti Ve zdravém těle 
zdravý duch se děti učily písničky 
spojené s pohybovým vyjádřením 
na  téma zdraví; na  dalším stano-
višti se zase seznámily s živou ná-
vštěvou zvenku – dvěma zástupci 
malých a  velkých psích plemen. 
Žáci se seznámili se základními 
povely pro pejsky, někteří se uči-
li překonávat strach a  obavu ze 
zástupců velkých psích plemen. 
Ve  druhé části dopoledního pro-
gramu se žáci 1. skupiny vystřídali 
na  2 stanovištích - na  jednom je 
žáci 7. roč. pod vedením pí.  uč. 
Mašátové seznámili v  počítačové 
učebně s  výukovým programem 
Záchranný kruh a  také plnili jed-
notlivé úkoly, na druhém stanovi-

šti je pak pí. uč. Šustrová prakticky 
seznámila s  měřením základních 
životních funkcí-tlak, tep, tělesná 
teplota. 

Příkladem vzájemné spolupráce 
mezi jednotlivými třídami a  spo-
lupráce žáků tříd 2. stupně a  1. 
stupně např. ve  formě přípravy 
vzdělávacích a výchovných aktivit 
staršími žáky pro své mladší spo-
lužáky jsou 7. a 8. třídy. 

2. skupina tříd 1. stupně praco-
vala celé dopoledne na  stanovi-
štích, kde se žáci učili rozlišovat 
zdravé a  nezdravé potraviny, vy-
tvářeli koláže, vybarvovali man-
daly, poslouchali relaxační hudbu, 
učili se zábavnou formou poznávat 
jednotlivé části lidského těla. Nej-
více asi žáky zaujala ukázka cviče-
ní tai-či. Lektorka pí.  Nezbedová 
z  Litoměřic nejdříve dětem při-
blížila smysl tohoto cvičení, před-

vedla jim krátkou ukázku a pak se 
všichni aktivně zapojili do  cviče-
ní, naučili se také několik cviče-
ní prsty, tzv. mudry. Po  skončení 
programu pro žáky uspořádala 
pí.  lektorka i ukázku a  seznámení 
se základními myšlenkami cviče-
ní tai-či pro pedagogy jako jednu 
z možností cest k duševnímu i fy-
zickému zdraví. Součástí prevence 
v  oblasti výchovy ke  zdraví byla 
i  návštěva spojená s  přednáškou 
v  ordinaci odborné ženské lékař-
ky pro dívky z  vyšších ročníků 2. 
stupně. 

Všechny činnosti projektového 
týdne měly společný cíl - rozvíje-
ní osobnostní a  sociální výchovy 
v oblasti výchovy ke zdraví a osvo-
jení základních poznatků a doved-
ností. 

 Marcela Prokůpková,
ZŠ praktická Neštěmice

MATEŘSKÉ ŠKOLY SE LOUČÍ SE ŠKOLÁKY...

Neštěmická radnice pozvala 
klauna do  mateřských školek na-
šeho obvodu k rozloučení s dětmi, 
které končí docházku v  mateř-
ských školkách a  od  1. září 2011 
nastupují do  1. tříd základních 

škol. Nových školáčků máme z  8 
mateřinek cca 245, na fotografi i vi-
díme budoucí školáky z MŠ Pastel-
ka s paní ředitelkou Šťastnou, paní 
zástupkyní Králíkovou a  klaunem 
po slavnostním šerpování. 

Ve  dnech 27. až 30. května se 
konalo v Ústí nad Labem – Neště-
micích setkání partnerských škol 
v  rámci projektu Partnerství škol 
Comenius* organizované Mateř-
skou školou Green Tree se sídlem 
v Neštěmicích, Mlýnská ulice. Se-
tkání se zúčastnili zástupci part-
nerských škol z  Estonska, Itálie 
a Turecka. 

Během setkání zástupci škol 
navštívili mateřkou školu a sezná-
mili se s  městem a  jejím okolím. 
Během schůzky se projednávaly 
jednotlivé body programu, který 
potrvá celkem dva roky od  srpna 

2010 do  července 2012. Program 
je zaměřen na  ochranu přírody, 
kde během dvou let se děti budou 
podílet na  aktivitách, při kterých 
se učí poznávat a  chránit přírodu 
a pečovat o ni.

*  Partnerství škol Comenius je pro-
gram vyhlašovaný každoročně 
Národní agenturou pro evropské 
vzdělávací programy, v  tomto 
případě Program celoživotního 
učení, do kterého se mohou zapo-
jit všechna státní školská zařízení 
a  školská zařízení s  akreditací 
MŠVT.

SETKÁNÍ  PARTNERSKÝCH  ŠKOL
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PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ 
Za  poslední dva roky si nelze 

nevšimnout výrazného nárůstu 
přestupkové agendy, kdy k  měsíci 
dubnu je oproti loňskému roku 
nárůst 15 %, za poslední dva roky 
se jedná o nárůst téměř 30 %, což 
lze přinejmenším označit za  alar-
mující čísla!

Nejvýraznější zastoupení u  ře-
šených přestupků, dle jednotlivých 
paragrafů, mají přestupky proti 
občanskému soužití, dále přestup-
ky proti majetku, proti veřejnému 
pořádku a proti pořádku ve státní 

správě a samosprávě.
Jedná se především o  vyhrožo-

vání újmou na zdraví, drobné ublí-
žení na  zdraví, schválnosti nebo 
jiné hrubé jednání – ve většině pří-
padů se jedná o potyčky v restau-
racích či zábavách, vzájemná napa-
dání - většinou v případě různých 
sporů či vyřizování sousedských 
nebo jiných problémů mezi osoba-
mi či skupinami osob, schválnosti 
a jiná hrubá jednání.

U  přestupků proti majetku 
KPPP především projednává 

úmyslné způsobení škody krádeží 
(drobnosti v  obchodech, materi-
ál ze zahrad či jiných prostor jež 
měl skončit či skončil ve  výkupu 
sběrných surovin apod.), podvo-
dem a poškozením věci, popřípadě 
úmyslné užívání cizí věci (v něko-
lika případech mobilní telefony) 
apod. 

V  mnoha případech komise 
projednávala přestupky proti ve-
řejnému pořádku - nejčastěji ne-
oprávněný zábor veřejného pro-
stranství (bezohledné parkování 

osobními automobily v  zeleni), 
rušení nočního klidu, znečišťování 
veřejného prostranství a zakládání 
skládek nebo odkládání odpadu 
mimo vyhrazená místa.

U  přestupků proti pořádku 
ve  státní správě a  územní samo-
správě se většinou se jedná o pře-
stupky porušení Obecně závaz-
ných vyhlášek vydaných městem 
Ústí nad Labem, a  to především 
případy volného a nezabezpečené-
ho pobíhání psů ve spojitosti s po-
rušení zákona O  ochraně zvířat 
proti týrání.

Yveta Opavská, 
vedoucí úseku přestupků

IPRM MOJŽÍŘ ZAČÍNÁ 

V  měsíci květnu byla zahá-
jena největší investiční akce 
na  území našeho obvodu 
„IPRM IOP - Rekonstrukce 
a  rozšíření komunikací, chod-
níků, parkovišť, veřejného 
osvětlení a  kamerového systé-
mu“. 

Stavba zahrnuje v  I. etapě 
nové parkoviště v ul. J. Plachty 
o kapacitě 99 stání, rekonstruk-
ci komunikace a chodníků v ul. 
Hlavní a veřejné osvětlení v této 
části. Stavební práce budou do-
končeny dle schváleného har-
monogramu v srpnu 2011. 

Stavba bude dále pokračovat 
II. etapou. Tato etapa zahrnu-
je rekonstrukci komunikace 
a  chodníků v  ul. J. Plachty, 
K Haldě a Mlýnská, včetně re-
konstrukce veřejného osvětle-
ní. Na území celé lokality bude 
vybudován kamerový systém. 
Termín dokončení je stanoven 
na duben 2012.

Investor stavby zajišťuje kaž-
dé liché úterý kontrolní dny 
na  radnici v  Neštěmicích. Sta-
vební činnost takého rozsahu 
vyžaduje trpělivost od občanů. 
Všichni zúčastnění se budou 
snažit o maximálně ohleduplný 
přístup. O postupném omezení 
dopravy, parkování a  příjezdů 
k  bytovým domům budeme 
občany včas informovat. 

Vaše případné podněty a při-
pomínky je potřebné předávat 
vedení radnice. Věříme, že 
po dokončení celé stavby bude-
me všichni spokojeni. 

DONOR
V době nutného šetření, úspor-

ných opatření a  napjatých rozpo-
čtů dorazila ledová sprcha v podo-
bě soudního rozhodnutí - Městský 
obvod musí zaplatit bývalému ná-
jemníkovi, společnosti DONOR, 
v.o.s., za  prohraný spor několik 
milionů korun. Stručný průběh:

Dne 10. 5. 2000 byla podepsá-
na smlouva o  pronájmu objek-
tu bývalých jeslí v  ul. Vojanova 
v  Krásném Březně se společností 
DONOR, v.o.s. Ke dni 31. 3. 2002 
byla uvedené společnosti dána 

výpověď pro neplacení nájemné-
ho. Dne 10. 10. 2002 byla podána 
žaloba na  vyklizení najímaného 
objektu a  objekt vyklizen. Poté 
byl Městský obvod Neštěmice 
vyzván právníkem společnosti 
DONOR, v.s.o. k mimosoudnímu 
vyrovnání za  vložené investice 
na  rekonstrukci do  najímaného 
objektu ve výši 3,6 mil. Kč. Právní 
zástupce MO Neštěmice však pod 
dojmem výhry na  tuto nabídku 
nepřistoupil a 15. 5. 2003 byl spo-
lečností DONOR, v.o.s., podán 
návrh soudní žaloby na  úhradu 
částky 3,6 mil. Kč. Dne 9. 9. 2003, 
byla podána právním zástupcem 

Městského obvodu na  společnost 
DONOR žaloba na zaplacení dlu-
hu na  nájemném ve  výši 260 tis. 
Kč. Tato žaloba byla pozastavena 
Okresním soudem v Ústí nad La-
bem do vynesení rozsudku první 
právní kauzy. V  současné době 
se připravuje pokračování kau-
zy žaloby na  dluh za  nájemné. 
Všechny poplatky vůči společnos-
ti DONOR, v.o.s. byly městským 
obvodem k 12. 4. 2011 uhrazeny. 
Bohužel proti rozhodnutí soudu 
se již nelze odvolat. 

Jaroslav Dědek,
odbor správy 

a údržby obecního majetku

ŠKOLÁCI SE POSTARALI 
O „VELIKONOČNÍ ÚKLID“ V NAŠÍ OBCI

Žáci I. stupně ZŠ Hluboká se 
i  v  letošním roce v  rámci Dne 
Země pustili do úklidu naší obce.

Navázali tak již na několikaletou 
tradici a zbavili ulice, dětská hřiště 
a park v Neštěmicích nahromadě-
ného nepořádku.

Na  rozdíl od  minulého roku 
přálo žákům letos počasí. Při prá-
ci jim svítilo sluníčko a  bylo pří-
jemné jarní teplo. Akce probíhala 
od pondělí do středy před Veliko-
nočními prázdninami, a  tak celé 
Neštěmice mohly vstoupit do svát-

ků upravené po „jarním úklidu“.
Celé Neštěmice si žáci rozdělili 

po  ročnících. Děti z  nultého roč-
níku uklidili okolí školy a  stadio-
nu. Prvňáčci se postarali o  cent-
rum před radnicí, park, pískoviště 
a sídliště u MŠ ve Studentské ulici. 
Druháci si vzali na  starosti okolí 
Ryjického potoka a přilehlého oko-
lí. Třeťáci si letos prošli celé sídliště 
Výšina, vyčistili dětská hřiště a ze-
leň kolem chodníků. Čtvrťáci měli 
na  starost úklid v části obce mezi 
Sibiřskou a  Seifertovou ulicí až 
k  obchodnímu řetězci Tesco. Pá-
ťáci uklízeli nepořádek na  Skalce 
a  zvládli tak vysbírat mnohé od-
padky na celém sídlišti.

Každá třída byla spokojena 
z dobře vykonané práce za přispě-
ní krásného počasí. Odměnou jim 
byly dny volna strávené o Veliko-
nocích v  příjemném, uklizeném 
prostředí naší obce. Moc děkuje-
me.
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ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍCH MÍST

V první polovině letošního roku 
byly dokončeny dvě rozpracované 
investiční akce, které byly zahájeny 
v  loňském roce. Jejich cílem byla 
úprava a  rozšíření parkovacích 
ploch v obvodu. Při akci „Rozšíře-

ní parkovací plochy v ulici Želez-
ná, Neštěmice“ došlo k  navýšení 
kapacity parkovacích stání na  45 
míst. V rámci realizace akce „Par-
kovaní v  ulici Čechova, Krásné 
Březno“ pak bylo vybudováno 43 

podélných a  šikmých stání a  dvě 
stání pro tělesně postižené spolu-
občany. 

V  současné době je připravena 
projektová dokumentace na stavbu 
parkoviště v  Železné a  Keplerově 
ulici, v  části Krásné Březno. Re-
alizace stavby „Parkoviště v  ulici 
Žežická, Krásné Březno“ je nyní 
závislá na  převodu části pozemků, 
na kterých mají být parkovací stání 
zbudována. Jednání o jejich převo-
du z  vlastnictví státu do  majetku 
města nadále probíhají.

Realizace stavby „Parkoviště 
v  ulici Keplerava, Krásné Březno“ 
a  dalších plánovaných staveb je 
vázána na fi nanční možnosti měst-
ského obvodu.  Bc. Petr Hlávka,

odbor správy a údržby 
obecního majetku 

VELIKONOČNÍ 
ODPOLEDNE

Dne 14. 4. 2011 od  15:00 
hodin proběhlo v  parku před 
neštěmickou radnicí opět slav-
nostní vítání jara „Velikonoční 
odpoledne“, za  slíbené účasti 
dětí ze základních i  mateř-
ských škol a  mateřského cent-
ra Broučci. Bohužel nepřízeň 
počasí znemožnila účast těch 
nejmenších tanečníků, zpěvá-
ků a  recitátorů v  mateřského 
centra Broučci a  mateřských 
škol. Čest hájily jen děti ze zá-
kladních škol v  Hluboké ulici 
a  Praktické základní školy ze 
Studentské ulice a  to jak s  vy-
stoupením, tak s  prodejem 
svých vlastních výrobků s  té-
matikou velikonoc. Děti nejví-
ce zaujalo malování na  obličej 
a  skákací trampolína. Celou 
akci zorganizovala fi rma FUN 
CITY, s. r. o. pod záštitou a fi -
nančního přispění Magistrátu 
města Ústí nad Labem a Měst-
ského obvodu Neštěmice. I přes 
nepříznivé počasí se akce líbila. 

VÝSLEDKY VOLEB 
MO NEŠTĚMICE

Opravujeme informaci naše-
ho obvodu z  prosince 2010. 
Za  Sdružení Severočeši.cz je 
řádným členem našeho za-
stupitelstva pan Zdeněk Cho-
vanec, který přijal mandát 
za  pana Petra Valtu, který od-
stoupil. Za nepřesnost se čtená-
řům omlouváme. 

TRIUMF KLAVÍRISTŮ NA MEZINÁRODNÍ 
KLAVÍRNÍ SOUTĚŽI V ITÁLII

Jednu z  největších mezinárod-
ních klavírních soutěží v  Evropě 
pořádá umělecká a  kulturní aso-
ciace „CULTURA A  MUSICA G. 
Curci“ v Itálii, která v Cittá di Bar-
letě působí od roku 1984. 

Od  roku 1990 organizuje tato 
asociace mezinárodní soutěž mla-
dých hudebníků, jež pravidelně 
probíhá v první polovině května.

Soutěž je rozdělena do  třech 
základních sekcí a kategorií podle 
hudebního zaměření a věku. 
a) Klavír sólo - čtyřruční klavír
b) Zpěv, housle
c) Komorní hra

Klavírní sekce byla rozdělena 
podle věku do  kategorií Junior 
a A – G.

Kategorie Junior byla pro děti 
do osmi let a následující kategorie 
měla dvouleté rozestupy. 

Letošního 21. ročníku, který měl 
fantastickou úroveň, se zúčastnili 
mladí klavíristé z více než 20 zemí 
(Rusko, Čína, Japonsko, Korea, 
Kuba, Itálie, Francie, Španělsko, 
Arménie, Ukrajina, Polsko, Koso-
vo, Malta, Malajsie, Litva ČR aj.). 

Do letošního ročníku Meziná-
rodní soutěže jsme vyslali za naše 
město Ústí nad Labem pět repre-
zentantů ze Základní umělecké 

školy Neštěmice. Jako hudební 
tým si vedli zcela mimořádně, pro-
tože všichni se umístili na  stup-
ních vítězů. ZUŠ Neštěmice se tak 
i  v  mezinárodním měřítku stala 
školou, která si odvážela u každé-
ho soutěžícího nejvyšší cenu! Je-
jich úspěch byl zcela mimořádný. 

Nejvyšší ohodnocení získaly 
klavíristky Renata Fričová a  Eva 
Strejcová. Staly se ABSOLUTNÍ-
MI VÍTĚZKAMI soutěže s plným 
počtem 100 bodů. 

Dalším soutěžícím byl Roman 
Frič, který v  Itálii získal 1. místo 
s počtem 98 bodů ze sta. Byl velmi 
spokojený. Jeho bodové ohodno-
cení bylo vysoké.

Čtvrtá soutěžící Hana Mézlová 
se zařadila za  Romana s  97 body, 
které stačily též na 1.cenu. Náš nej-
menší soutěžící Tomáš Vaněk sou-
těžil v kategorii nejmladších a vel-
mi překvapil. Hraje teprve druhým 
rokem a jeho učitelka do něj vklá-
dá velké naděje. Získal 98 bodů.

Vynikající výkony podávali pře-
devším klavíristé z  Číny, Ruska, 
Ukrajiny a  Japonska. Byli našim 
Čechům v patách.

„Náš úkol byl maximálně spl-
něn“, říká učitelka celé klavírní 
výpravy. „Důležité pro mě je, že 
s  dětmi jdu tou správnou hudeb-
ní cestou. Tvoří bezvadnou partu. 
Jsou veselé, optimistické, vzájem-
ně se podporují a  lépe tak snášejí 
psychické útrapy, jež každá velká 
soutěž přináší. Nejde vždy jen o ty 
nejlepší výsledky, ale aby s  mno-
žícími se úspěchy rostly též jejich 
lidské kvality…na to budu vždy 
dbát.“ 

Je až neuvěřitelné, s  jakým na-
sazením pracuje p. učitelka Renata 
Fričová se svými žáky. Před osmi 
lety začínala na naší škole s částeč-
ným úvazkem prakticky od  nuly. 
Přitom výkony všech žáků její 
třídy jsou poměrně velmi vyrov-
nané. Nejde o pár mimořádně na-

daných jedinců. Příčinou úspěchu 
celé třídy a to nejen na soutěžích, 
je týmová práce. Především však 
obětavá a  systematická práce nad 
rámec pracovních povinností, pro-
myšlená příprava a  profesionální 
přístup učitelky, která nikdy nic 
neponechává náhodě. Rád bych 
rovněž připomenul skvělou spo-
lupráci s  rodiči, jejichž podpora 
a pomoc není v  tomto ohledu za-
nedbatelná. 

21 INTERNATIONAL YOUNG MUSICIAN COMPETITION CITTÀ DI BARLETTA
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Mezinárodní mozartovská sou-
těž pro mladé klavíristy do  11 let 
AMADEUS se letos konala v  Brně 
již po  osmnácté. Ve  dvou soutěž-
ních dnech, 18. a  19. února, se 
v  Besedním domě v  sále Státní 
fi lharmonie Brno představili mezi-
národní porotě v  šesti kategoriích 
mladí klavíristé od těch nejmenších 
- I. kategorie do šesti let, až po ty nej-
starší jedenáctileté, pro něž se často 
AMADEUS stává doporučením 
k účasti na dalších soutěžích, festiva-
lech a významných koncertech.

Do letošního ročníku se přihlási-
lo 59 soutěžících. Kromě České re-
publiky se soutěže zúčastnili mladí 
klavíristé z Ruska, Litvy, Slovenska, 
Rakouska, Běloruska, Polska, Ukra-
jiny a Lotyšska.

Významnou součástí všech vel-
kých mezinárodních soutěží je i re-
prezentativně obsazená porota, jejíž 
členové dodávají výsledkům odpo-
vídající prestiž a váhu. Všichni pa-
tří k  nejvýznamnějším výkonným 
umělcům v  Evropě a  působí také 
pedagogicky na  různých středních 
a vysokých uměleckých školách.

PŘEDSEDA POROTY

Prof. Ivan Klánský
AMU Praha ČR, 
Vysoká škola Lucern, Švýcarsko;
Vsevolod Dvorkin
Evropská akademie hudby Erba, 
Itálie;
David Mareček
ředitel Filharmonie Brno, 
Česká republika;
Franz Tomas Mitschke
ředitel Musikschule
Johana Sebastiana Bacha, Lipsko
Eva Horáková
Konzervatoř Brno, 
Česká republika

Soutěžní program je zaměřen 
výhradně na  období klasicismu, 
přičemž podmínkou je zařazení 
minimálně jedné Mozartovy kom-
pozice. Pro děti do  jedenácti let 
je tento program velmi náročný, 
neboť vyžaduje nejen spontánní 
muzikalitu a  technickou zdatnost, 
ale též schopnost citlivě vnímat 
melodickou i  rytmicko-metrickou 
strukturu skladby a její proporce. 

AMADEUS se za dobu svého tr-
vání stal pevnou součástí kulturní-
ho kalendáře české republiky a zku-

šenosti z  posledních let potvrzují 
neustálé zvyšování umělecké kvali-
ty výkonů soutěžících. Mnozí pozo-
rovatelé z odborných kruhů hovoří 
dokonce o  tom, že řada z  laureátů 
se může směle měřit s frekventanty 
nebo i  absolventy středních umě-
leckých škol. Toho jsou ostatně dů-
kazem i osudy mnoha vítězů minu-
lých ročníků, kteří dnes samostatně 
vystupují a koncertují s prestižními 
profesionálními tělesy.

Nad soutěží i  v  letošním roce 
převzali záštitu hejtman Jihomo-
ravského kraje Mgr. Michal Hašek 
a  primátor města Brna Roman 
Onderka, což je jejich vyjádřením 
vztahu ke  kulturním hodnotám 

i  uznáním práce pedagogů, píle 
a nadšení soutěžících.

Vyvrcholením soutěže bylo 
slavnostní předávání cen vítězům 
a  koncert držitelů prvních a  dru-
hých cen 20. února v  sále Státní 
fi lharmonie Brno v  Besedním 
domě, jehož kapacita se pohybuje 
okolo 400 míst a v tento slavnostní 
okamžik doslova „praskal ve švech“. 
A protože má tato soutěž opravdu 
velmi vysoký kredit nejen v odbor-
ných kruzích, snímala koncert vítě-
zů Česká televize.

Do  letošního ročníku Meziná-
rodní soutěže Amadeus jsme vyslali 
za naše město Ústí nad Labem čtyři 
reprezentanty ze Základní umělec-
ké školy Neštěmice. Jako hudební 
tým si vedli zcela mimořádně, pro-
tože všichni se umístili na stupních 
vítězů. ZUŠ Neštěmice se tak stala 
jedinou školou, která si odvážela 
u každého soutěžícího cenu!! Kaž-
dý žák měl v letošním roce Amadea 
jinou „pracovní“ pozici a  jejich 

úspěch byl podle vyjádření paní 
učitelky Fričové maximálně spl-
něn. Hana Mézlová se uvedla pod 
vedením své učitelky na  soutěži 
poprvé a získala v kategorii nejstar-
ších čestné uznání. Potřebuje další 
zkušenosti a její výkonnost se bude 
jistě jen lepšit. Dalším soutěžícím 
v  6.kategorii byla Renata Fričová, 
která již v minulosti prokázala svoje 
mimořádné kvality v různých sou-
těžích, z nichž vždy vyšla jako vítěz. 
Jen krátce připomeňme: V  roce 
2006 absolutní vítězka soutěže Pra-
gue Junior Note, zvláštní ocenění 
nadace OSA za vynikající interpre-
taci skladby Klementa Slavického. 
2008 Celostátní soutěž ZUŠ v Praze 

XIII. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ 
KLAVÍRNÍ SOUTĚŽE AMADEUS

1. místo. Vítězka Mezinárodní kla-
vírní soutěži Virtuosi per musica di 
pianoforte u nás v Ústí nad Labem 
2008. V roce 2009 1. místo Prague 
Junior Note, zvláštní diplom poroty 
za  mimořádný výkon. 2010 Mezi-
národní soutěž Amadeus 1.místo. 
2010 Virtuosi per musica di piano-
forte 1.místo a cena za nejlepší pro-

vedení Mozartovy sonáty.
Letos obsadila na  Amadeovi 3. 

místo. Jejího umístění si neobyčej-
ně vážíme. Na  rozdíl od  ostatních 
soutěžících, kteří se na  Amadea 
připravovali půl roku i  déle, měla 
Renata pouhé dva měsíce! Na Vir-
tuosi per musica di pianoforte to-
tiž musela nastudovat dvoukolový 
program, který však nemohla po-
užít v soutěži Amadeus. Její výkon 
proto zaslouží vysokou pozornost. 
Pozoruhodnou schopnost se rych-
le a  kvalitně vyrovnat s  velmi těž-
kým repertoárem slovně zhodnotil 
i předseda poroty Ivan Klánský.

V páté kategorii hrála Eva Strej-
cová, vítězka loňského ročníku ce-
lostátní soutěže Junior note Prague. 
Splnila očekávání školy a získala 3. 
cenu!! Podle vyjádření své učitel-
ky nás v  nejbližších měsících ještě 
hodně překvapí.

Posledním soutěžícím byl Ro-
man Frič, jediný muž v soutěžní se-
stavě. V hudebním světě však není 
žádným nováčkem. Má za sebou tři 
celostátní soutěže. Amadeus byla 
však jeho první mezinárodní soutěž 
a tak vzal vše pevně do svých rukou 
a obsadil rovnou 1.místo!!! Zároveň 
získal zvláštní cenu za  nejlepšího 
českého účastníka. Nejlepší český 
účastník však měl také nejvyšší po-
čet bodů v celé mezinárodní soutě-
ži a  tak se stal též ABSOLUTNÍM 
VÍTĚZEM SOUTĚŽĚ AMADEUS.

Porota také udělila zvláštní cenu 
p.uč. Renatě Fričové „za  nejlepší 
pedagogickou přípravu žáků“. Po-
skytuje se pedagogovi, který umístí 
nejvíce dětí na příčkách vítězů.

Laureáti soutěže mají nyní před 
sebou koncerty ve Vídni, Salcburku 
a Augsburgu. Absolutní vítěz bude 
mít tu čest provést v příští hudební 
sezóně 2012 Mozartův koncert pro 
klavír a orchestr se Státní fi lharmo-
nií Brno.

Jan Beneš
ředitel ZUŠ Neštěmice

KADEŘNICTVÍ  LENAKADEŘNICTVÍ  LENA
SIBIŘSKÁ 370, 403 31 ÚSTÍ NAD LABEM - NEŠTĚMICE

OTEVÍRACÍ DOBA

PO:  8.30–13.30
ÚT:  8.30–13.30  15.00–19.00
ST:  8.30–13.30  15.00–19.00
ČT:  8.30–13.30
PÁ:  8.30–13.30
SO:  pouze na objednávku

  kompletní služby dámského 
kadeřnictví

  výhodné ceny, bonusové karty 
(každá 5 návštěva 10% sleva)

KONTAKT: 

Lenka Formánková
tel.: 722 006 566
kadernictvi.lena@seznam.cz

! TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU !
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI 
JUBILANTI SLAVÍ

Nádherného věku 90. narozenin se dožívají v měsíci květnu 
paní Zdeňka Říhová a pan Ing. Jaroslav Janáček z Neštěmic.

Do dalších let hodně zdraví, pohody a příjemnou oslavu 
přeje vedení a zaměstnanci radnice Neštěmice.

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮ
V tomto čísle bychom chtěli jménem našich občanů 

i jménem Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice 
poděkovat MUDr. Jitce Dandové, při příležitosti jejího odchodu 
na zasloužený odpočinek, za 35 let práce a starost o zdraví občanů 
našeho obvodu, vstřícnost, péči a profesionalitu, kterou nám všem 

ve své práci projevovala.

Děkujeme a přejeme hodně zdraví a úspěchů v osobním životě.

JU VÍ

OŠETŘENÍ PLATANU 
JAVOROLISTÉHO 

Ve středu 11. května byl v rámci 
projektu Zdravé stromy pro zítřek 
bezplatně ošetřen platan javorolis-
tý, rostoucí v  parku před budovou 
radnice. Stáří tohoto zhruba 30 
metrového stromu je odhadováno 
mezi 90 až 100 lety. „Ošetření stro-
mu podpořila Nadace Partnerství 
a  Společnost pro zahradní a  kraji-
nářskou tvorbu a provedl jej odbor-
ník s  mezinárodním certifi kátem 
European Tree Worker (Evropský 
arborista).“

Po bližším ohledání stromu bylo 
zjištěno, že je v celku dobrém zdra-
votním stavu. Byl tedy proveden 
prořez, který povede k  odlehčení 
větví. Zároveň u  dvou větví, které 
by do budoucna mohly představo-

vat hrozbu, byla provedena preven-
tivní vazba. 

Projekt Zdravé stromy pro zít-
řek je společným projektem Na-
dace partnerství a  Společnosti pro 
zahradní a  krajinářskou tvorbu. 
Žádost o  ošetření platanu byla ze 
strany Městského obvodu podána 
vloni na podzim na základě vyhlá-
šené výzvy. Ten byl pak mezi 19 vý-
znamnými stromy v České republi-
ce, kterým bylo bezplatné ošetření 
v roce 2010 uděleno. 

Protože se žádost měla týkat jed-
noho vzrostlého stromu, který má 
význam pro místní obyvatele, byl 
vybrán právě tento platan, nachá-
zející se u přístupového chodníku 
do parku naproti vchodu do budo-
vy radnice. Jedná se o dominantní 
a zároveň hodnotnou sadovnickou 
dřevinu vysazenou ve  20.–30. le-
tech minulého století při výstavbě 
parku. Společně s  druhým exem-
plářem platanu, který se nachází 
na  rohu parku u  Seifertovy uli-
ce, pamatuje tedy vývoj a  historii 
této oblasti v  nedávné minulosti. 
Vzhledem k tomu, že v parku jsou 
pořádané kulturní akce zaměře-
né především na děti a mládež, je 
zajištění bezpečnosti dřevin velice 
důležité. 

AKCE 

PRO NOVÉ ZÁKAZNÍKY

• ZŘÍZENÍ PŘÍPOJKY ZA 1 KČ

• CENA JIŽ OD 249 KČ

20000/2000 kbps

BASIC

V AKCI 249 KČ
BĚŽNÁ CENA 356 KČ

30000/3000 kbps

STANDARD

V AKCI 349 KČ
BĚŽNÁ CENA 475 KČ

40000/4000 kbps

SPECIAL

V AKCI 449 KČ
BĚŽNÁ CENA 594 KČ


