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ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN
Dne 8. listopadu 2011 se 

uskutečnila veřejná prezenta-
ce zrekonstruovaného zámku 
v Krásném Březně. Tato kulturní 
památka čekala na svoje obnovu 
dlouho, její záchrana si vyžádala 
částku téměř 100 mil. Kč a byla 
zajištěna z dotačních fi nančních 
prostředků, které poskytlo Mini-
sterstvo kultury ČR.

Zámek v krásném Březně bude 
od  roku 2012 sloužit jako sídlo 
územního pracoviště Národního 
památkového ústavu v  regionu 
ústeckého kraje. Po dlouhých le-
tech, v podstatě poprvé od roku 
1995, získá ústecké pracoviště 
památkové ústavu vedle odpo-
vídajícího zázemí pro svou od-
bornou a servisní činnost i nové 
kapacity např. pro ukládání do-
kumentačních a knihovních fon-
dů a prostory umožňující i další 
prezentaci a  popularizaci jeho 
činnosti.

V rámci slavnostního otevření 
zámku byla nabídnuta i prohlíd-
ka Národního kulturní památ-
ky -kostela sv. Floriána, který 
je součástí zámeckého areálu. 
Dále byla v atriu Nového zámku 
prezentována fotovýstava ma-
pující stavební vývoj a  unikátní 
výzdobu kostela. Tato výstava je 
jedním z  výstupů dlouhodobé 
spolupráce ústeckého pracoviště 
s  Filozofi ckou fakultou Univer-
zity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem. 

Krásnobřezenský zámek je 
jedna z  nejcennějších památek 
na Ústecku. Především však jeho 
zámecká kaple, kde se zachovala 
ukázka saské renesance z prvního 
desetiletí 17. století, tedy z přelo-
mu vlády císařů Rudolfa II. a Ma-

tyáše. Patří také k nejcitovanějším 
památkám z  Ústí nad Labem, ať 
už v  české, nebo německé histo-
rické literatuře. Na  místě dneš-
ního zámku stával v  minulosti 
panský dvůr s tvrzí. Do roku 1867 
se obec původně jmenovala Břez-
nice, ještě dříve Březník. První 
písemná zmínka je v  listině kní-
žete Spytihněva II. z  roku 1057. 
Před rokem 1600 nechal postavit 
na  místě původní tvrze Rudolf 
z Býnova renesanční zámek. Jeho 
stavitelem byl Hans Bog z Pirny. 
V průčelí starého křídla, které je 
spojeno se zámeckým kostelem 
sv. Floriána chodbou, jsou slu-
neční hodiny s datem 1603 a  la-
tinským nápisem „Soli deo Glo-
ria“ - „Jenom Bohu budiž sláva“. 
V roce 1730 byl zámek přestavěn 
v  barokním slohu Ludvíkem Ri-
chardem Cavrianim.

„Je příjemné vidět, jak se jedna 
z mála takto významných pamá-
tek na  Ústecku probudila k  ži-
votu. Národní památkový ústav 
v Ústí nad Labem má nyní odpo-
vídající zázemí. Těší mne, že zá-
mek ožije i směrem k veřejnosti 
a že bude určitě hojně využíván 
ke konání různých kulturně-spo-
lečenských akcí,“ hodnotil obno-
vený zámek náměstek Řeřicha.

Starostka Městského obvodu 
Ústí nad Labem - Neštěmice Mi-
loslava Válková dodává:

„Žádná městská část nemá 
zámek, Krásné Březno se může 
pochlubit zámkem, který je nád-
herně opraven. Jako zástupci 
města si uvědomujeme, že teď je 
řada na nás. Zámecká zahrada je 
v majetku města a i ta si zasluhu-
je rozsáhlou úpravu“.

Před vstupem do nově opraveného zámku při slavnostním otevře-
ním, zleva 
Lenka Jaremová, místostarostka MO Neštěmice,
Miloslava Válková, starostka MO Neštěmice,
doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., bývalá rektorka UJEP,
Ing. Jan Řeřicha, náměstek primátora města Ústí nad Labem,
Mgr. Jan Kubata, poslanec PČR
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Začínáte hodnotit rok 2011?
Samozřejmě, poslední týdny 

tohoto roku nás k tomu přímo na-
vádějí. V letošním roce již zasedala 
naposledy rada a před námi je po-

SLOVO STAROSTKY
slední jednání Zastupitelstva Měst-
ského obvodu Neštěmice v  tomto 
roce.
Konkrétně, jakou známkou hod-
notíte tento rok?

To já osobně nemohu, vysvěd-
čení za naši práci nám vždy vystaví 
obyvatelé našeho obvodu. Myslím 
si, že některé věci se podařily, ně-
které byly méně zdařilé… Určitě 
došlo k  výraznému zlepšení péče 
o zeleň a čistotu, podařilo se opra-
vit další část chodníků, opravily se 
stávající dětské koutky a další byly 
vybudovány.
Co se tedy nepodařilo?

Vše je otázkou fi nanční. Ne-
zbyly fi nanční prostředky na  vy-
budování parkoviště v  ul. Žežická 
nebo Keplerova, na  opravu příjez-

du k bytovému domu Dvojdomí 1 
a 3, nesplnili jsme přání TJ Mojžíř 
na vybudování tréninkového hřiště 
pro kluky a další.
Co Vás opravdu nejvíce mrzí?

Od  dubna letošního roku hle-
dáme způsob jak majetkově vyřešit 
objekt bývalých jeslí v ul. Rozcestí 4. 
Nadace Fondu ohrožených dětí má 
zde zájem vybudovat Klokánek, tedy 
typ zařízení, které naše město určitě 
potřebuje. Věřím, že i tento problém 
vyřešíme na  zastupitelstvu 13. 12. 
2011 a na začátku příštího roku po-
depíšeme kupní smlouvu. Klokánek 
tak defi nitivně dostane zelenou.
Rozpočet obvodu na  rok 2012 
máte připravený?

Ne, ještě nemáme. V  současné 
době se velice těžce vypořádáváme 

se sníženou dotací od města ve výši 
582 tis. Kč pro letošní rok, na první 
měsíce roku 2012 vyhlásíme rozpoč-
tové provizorium. Rozpočet pro rok 
2012 budeme sestavovat velice obtíž-
ně, oproti minulým rokům se snižují 
příjmy našeho obvodu a  provozní 
dotace od města bude meziročně sní-
žena cca o 10%.
Na závěr roku patří blahopřání.

Nejprve musím poděkovat, ob-
čanům za  jejich podněty a  trpěli-
vost, protože nejde vše tak rychle, 
všem kolegům na radnici a v zastu-
pitelstvu za spolupráci a své rodině 
za podporu. 

Přeji všem krásné vánoční svát-
ky, plné klidu a pohody, do dalšího 
roku hodně zdraví. 

Miloslava Válková 

Je snad obecně známo, že se úby-
tek žáků všech typů škol, nejen ús-
teckého kraje, prohlubuje. Kupodi-
vu, základní umělecké školy naopak 
doznávají nárůst. Nejinak je tomu 
i v ZUŠ Neštěmice. Příčinu lze těžko 
určit, faktem však je, že škola nabízí 
poměrně vysokou úroveň umělecké-
ho vzdělávání a mnozí rodiče si začí-
nají uvědomovat jeho význam, neboť 
vede žáky k citlivému vnímání a vy-
tváření trvalých hodnot a  utváření 
vztahu k nim. V kulturně vyspělých 
zemích vždy bylo a je součástí všeo-
becného vzdělání.  U nás je to aktu-
ální zejména dnes, kdy se, bohužel, 
klade důraz zejména na zisk, nikoliv 

na  vklad. Žebříček skutečných tra-
dičních hodnot se postupně vytrácí. 

 Základní umělecká škola v Neště-
micích se stará o to aby žáci dostali 
od  kvalifi kovaných pedagogů pře-
devším kvalitní základy k umělecké 
činnosti v oboru hudebním, výtvar-
ném a tanečním.  Bohužel se mnoh-
dy o  výsledcích žáků školy ví často 
víc ve  vzdálených regionech a  to 
díky výsledkům zejména národních, 
ale i mezinárodních soutěží.

Poslední, mezinárodní soutěž 
mladých klavíristů Virtuosi per mu-
sica di pianoforte proběhla ve dnech 
10.-11.listopadu 2011 v  Divadle 
opery a  baletu v  Ústí nad Labem 

a  byl to již 44. ročník. V  letošním 
roce navštívilo ústeckou metropoli 
34 soutěžících ve věku do 15. let z 9 
států světa. Za  naší školu soutěžili 
v  I. kategorii dva žáci.  Oba skvěle 
obstáli v  obou soutěžních kolech. 
Nakonec  Roman Frič získal 1. mís-
to, Eva Strejcová 2. místo. V  silné 
konkurenci, jaká letos na  letošní 
soutěži byla, to je jistě obdivuhodný 
výkon.

ZUŠ Neštěmice pořádá pravidelně 
koncerty a  tím podporuje kulturní 

a  společenské dění nejen v  obvodu 
města ale i v jeho okolí. Srdečně zve-
me všechny čtenáře alespoň na  dvě 
akce. Během prosince proběhne 
v  obou budovách Severočeské vě-
decké knihovny výstava žákovských 
výtvarných prací. V pátek 9. prosince 
se od 18.00 hodin rozezní v kostele 
sv. Šimona a Judy v Mojžíři již tradič-
ní Adventní koncert pěveckého sbo-
ru CONCERTO.  Letošní adventní 
čas si můžete zpříjemnit i návštěvou 
Vánoční baletního koncertu taneč-
ního oddělení školy v Divadla opery 
v Ústí nad Labem v pátek 16. prosin-
ce od 19.00 hodin. 

Jan Beneš
ředitel školy

Na fotografi i: Jan Vozáb a Barbora Šlapáková
Po  dlouhé těžké nemoci ze-

mřel ve věku 47 let Gustav Krov, 
ředitel Městského muzea v  Ústí 
nad Labem a zastupitel města.

Primátor města Ústí nad La-
bem Vít Mandík společně s další-
mi představiteli města se zúčastnili 
posledního rozloučení v Chrámu 
apoštola Pavla dne 16. 11. 2011. 
Všichni přítomní svojí účastí vy-
jádřili hlubokou soustrast jeho ro-
dině a  uctili památku významné 
osobnosti našeho města.  

Gustav Krov byl veřejně aktivním již od  listopadu 1989, od  roku 
1994 byl členem Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem - 
Neštěmice za  ČSSD. V  loňském roce byl zvolen zastupitelem za  MO 
město a Město Ústí nad Labem. 

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ 
S GUSTAVEM KROVEM

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, 
ÚSTÍ NAD LABEM - NEŠTĚMICE
Národní 209,  403 31, příspěvková organizace,
ředitel tel.: 475 507 242, kancelář tel./fax: 472 733 877
IČO 65082401
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ZMĚNY V DÁVKOVÉM SOCIÁLNÍM SYSTÉMU  V ROCE 2012

V  oblasti dávkového sociální-
ho systému dochází v  letošním 
roce ke  zpracování legislativních 
záměrů, které by z  velké většiny 
měly nabýt účinnost od  1. ledna 
2012. 

Změny se týkají řešení pěti klí-
čových oblastí: v  dávkovém sys-
tému, v  oblasti péče o  zdravotně 
postižené osoby, v oblasti zabezpe-
čení osob v hmotné nouzi, v legis-
lativě pracovněprávní a  v  oblasti 
rodinné politiky a péče o děti. 

Záměr počítá se zavedením jed-
notného formuláře pro podávání 
žádostí o všechny dávky, bude ur-
čeno jedno výplatní místo, počet 
dávek bude značně zredukován, 
dojde k jejich seskupení do větších 
celků.

MPSV zpracovalo změnu sjed-
nocení procesu výplaty nepojist-

ných dávek sociální ochrany tak, 
aby o  těchto dávkách rozhodoval 
jediný orgán, jako jednotné místo 
kontaktu žadatel o  dávky, nikoliv 
celá řada různých orgánů stát-
ní správy a  samosprávy, tak jako 
tomu je doposud.

Přehled dosud vyplácených dá-
vek na  třech různých úrovních 
státní správy, resp. Samosprávy 
jsou tyto:

Úřad práce: přídavek na  dítě, 
příspěvek na  bydlení, rodičovský 
příspěvek, porodné, pohřebné, 
dávky pěstounské péče

Obecní úřad: příspěvek na živo-
bytí, mimořádnou okamžitou po-
moc, doplatek na bydlení

 příspěvek nevidomým na  kr-
mivo pro vodícího psa, příspěvek 
na užívání bytu a garáže

Obecní úřad s  rozšířenou pů-
sobností: příspěvek na  péči, mi-
mořádnou okamžitou pomoc 
osobám ohroženým sociálním vy-
loučením, jednorázové příspěvky 
na  opatření zvláštních pomůcek, 
příspěvek na úpravu bytu, příspě-
vek na zakoupení, celkovou opra-
vu a  zvláštní úpravu motorového 
vozidla, příspěvek na  provoz mo-
torového vozidla, příspěvek na in-
dividuální dopravu, průkazy TP, 

ZTP a ZTP/P.
Tímto jediným orgánem by měl 

být pro všechny výše uvedené dáv-
ky a příspěvky od 1.1.2012 pouze 
Úřad práce ČR.

Změny v dávkovém 
sociálním systému  
v roce 2012

Sjednocení procesu 
výplaty nepojistných 
dávek

Změny 
v oblasti dávek 
hmotné nouze
-  Přechod dávek hmotné nouze 

a její výplaty pod Úřad práce ČR 
-  Možnost výplaty dávek prostřed-

nictvím elektronického platební-
ho prostředku, tzv. Karty sociál-
ního systému. Povinnost platit 
kartou sociálních systémů bude 
vyžadována u osob, které čerpa-
jí dávky pomoci v hmotné nouzi 
a současně u nich existuje riziko 
zneužití. Příjemci dávek, kterým 
jsou dávky převáděny bezhoto-
vostně na  účet, nebudou muset 
využívat platební funkce Karty 
sociálního systému.

-  Využití institutu veřejné služby 
přechází z hmotné nouze na za-
městnanost úřadu práce. Pro 
uchazeče o  zaměstnání, kteří 
jsou vedeni v evidenci nepřetrži-
tě déle než 2 měsíce, se od  1. 1. 
2012 zavádí nabídka veřejné služ-

by v rozsahu až 20 hodin týdně. 
Jestliže uchazeč bez vážného dů-
vodu odmítne nabídku, bude vy-
řazen z evidence uchazečů o za-
městnání, přičemž  toto je vázáno 
i na ztrátu dávek hmotné nouze. 

-  Změna doby poskytování doplatku 
na  bydlení - doplatek na  bydlení 
náleží nejdéle po  dobu 84 kalen-
dářních měsíců v období 10 kalen-
dářních let. Sčítají se všechny doby 
pobírání doplatku na bydlení v po-
sledních 10 letech a to i při změně 
bytu u téže oprávněné osoby.

-  Dávky budou posuzovány 
na  základě příjmové situa-
ce nejenom konkrétní osoby 
v hmotné nouzi, ale též dalších 
osob, které k  ní mají vyživova-
cí povinnost s  cílem podpořit 
odpovědnost v  rámci rodiny 
a upřednostnit ji před odpověd-
ností státu.

-  Úprava sociální práce s  osoba-
mi v hmotné nouzi. Tato úprava 
má zajistit systematický přístup 
k řešení situace osob, které dlou-
hodobě setrvávají ve stavu hmot-
né nouze a  klade se větší důraz 
na sociální práci s klienty než jen 
na vyplácení dávek. 

 Bc. Petra Morávková
vedoucí odboru sociálních věcí

POPLATEK ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

V  listopadu loňského roku 
(2010) Zastupitelstvo města Ústí 
nad Labem vydalo Obecně závaz-
nou vyhlášku č. 5/2010, kterou se 
od 1. 1. 2011 znovuzavádí poplatek 
za komunální odpad.

Výše poplatku je 500 Kč na 1 ob-
čana s trvalým pobytem na území 
našeho města s výjimkou dětí do 3 
let svého věku (včetně celého ka-
lendářního roku, ve kterém dovrší 
3 let).

Splatnost poplatku je najednou 
do  30. 9. 2011 (v  dalších letech 
také k 30.9.) a to na bankovní účet 
č. 882833329/0800. Při platbě pou-
žijte variabilní symbol - tím je rod-
né číslo plátce bez lomítka (rodné 
číslo musí obsahovat číslice jak 
před lomítkem, tak nepřerušovaně 
i číslice za lomítkem).

Pokud bude poplatek placen 
na více osob (např. za rodinné pří-
slušníky), je nutné doručit na  in-

kasní odd. vyplněné a  podepsané 
Oznámení společného zástupce.

Nejjednodušší a  také nejméně 
rizikový způsob placení poplatku 
je prostřednictvím SIPO, pro tento 
účel je nutné na inkasní odd. před-
ložit „spojovací číslo“.

Pokud si poplatník (společný 
zástupce, vlastník či správce ne-
movitostí) požádá na  vyplněném 
formuláři „Oznámení“, že chce 
dostávat z  inkasního odd. složen-
ku, kterou bude platit, tak inkasní 
odd. tuto mu doručí prostřednic-
tvím České pošty s.p. Za doručení 
složenky však inkasní odd. neručí 
a poplatník musí poplatek zaplatit 
v termínu splatnosti i bez této slo-
ženky.

Pokud poplatek nebude zapla-
cen do 30. 9. běžného roku, bude 
mu ze zákona zvýšen na trojnáso-
bek, tj. z  500 Kč se poplatek zvýší 
na 1 500 Kč.

Zároveň upozorňujeme všechny 
zapomnětlivé či nezodpovědné 
občany, že na základě vstřícného 
kroku vedení  města, a  to pouze 
pro tento rok, bylo rozhodnuto 
o  prodloužení splatnosti tohoto 
poplatku do 30. 11. 2011 - město 
nebude uplatňovat navýšení po-
platku ani jiné sankce vůči těm, 
kteří poplatek v  daném termínu 
uhradí. Po  tomto datu však již 
bude poplatek zvýšen na  trojná-
sobek, tj. z  500 Kč na  1500 Kč. 
Pokud občané nezaplatí tento 
poplatek ani do  lhůty stanovené 
platebním výměrem, bude správ-
ce poplatku postupovat podle 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, tzn., že bude nezaplacený 
poplatek vymáhat exekučně nebo 
soudní cestou.

Vlastimil Dvořáček, 
odbor správy 

a údržby obecního majetku

Občané mohou poplatek také 

uhradit přímo v pokladně 

inkasního oddělení MmÚ

POKLADNÍ HODINY

Pondělí

8.00–11.00 hod.

12.30–16.30 hod.

Úterý 

8.00–11.00 hod.

12.30–14.30 hod.

Středa 

8.00–11.00 hod. 

12.30–16.30 hod.

Čtvrtek 

8.00–11.00 hod. 

12.30–14.30 hod.

Pátek 8.00–11.00 hod.
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Vážení občané,

utekl rok a  nadešel čas rekapi-
tulovat, co se nám povedlo a co ne.  
Rok ve znamení návratu péče o zeleň 
do  rukou obvodů byl co se objemu 
práce týče náročný. Zeleň v  našem 
obvodu byla dost zanedbaná a  pře-
rostlá.   Práce jsme zahájili okamžitě 
po obdržení dotace, v první řadě se 
řešily havarijní stavy stromů, tedy 
kácení. Pravidelnou údržbu zeleně 
na základě Rámcové smlouvy o po-
skytování komunálních služeb zajiš-
ťuje fi rma AVE CZ Ústí nad Labem 
s.r.o. V rámci této údržby je provádě-
na pravidelná seč (4x ročně), shrabá-

ní listí (2x ročně), řezy keřů a živých 
plotů a  vyřezání náletů. V  průběhu 
roku byla mimo pravidelnou údrž-
bu dvakrát provedena seč luk v MO 
Neštěmice bez sběru a  5. seč v  ob-
lasti Krásného Března (Přemyslov-
ců, A.České, Žežická). Za tuto dobu 
jsme obdrželi řadu podnětů nejen 
od  našich zastupitelů,ale především 
od Vás od občanů.Na Vaše podněty 
jsme reagovali neprodleně  a pokud 
to umožňovaly naše kapacity, jak fi -
nanční, tak personální a  technické, 
pak jsme se je snažili i k vaší spoko-
jenosti vyřešit.Pokud mám osobně 
hodnotit,co se nám povedlo, pak 
myslím, že se určitě podařilo zlepšit 
celkovou péči o  zeleň v  našem ob-
vodě. S  pracovníky Odboru život-
ního prostředí naší radnice jsme se  
v  průběhu roku snažili vždy udělat 
maximum proto,aby došlo k co nej-
efektivnějšímu využití  fi nančních 
prostředků určených pro údržbu 
zeleně.Touto cestou bych ráda po-
děkovala všem zainteresovaným 
za  maximálně kvalitně odvedenou 
práci, ať jsou to pracovníci úřadu, 
tak především ti, kteří  práce osobně 
prováděli.

Tyto práce nebyly jen základní 
a  pravidelnou údržbou, ale přede-
vším i  nutnými razantními zásahy, 
která byly pro neudržitelný stav velmi 
nutné.  K rekonstrukcím zeleně jsme 
přistoupili např. v  parku Sibiřská, 

v  centrum Neštěmic před OD  Květ, 
na sídlišti Skalka v okolí točny MHD, 
v okolí domu A.České 23-25. Náhrad-
ní výsadba byla provedena především 
v  Krásném Březně, U  Pivovarské 
zahrady, Přemyslovců či na  sídlišti 
Vyhlídka.  Myslím, že nejen mne po-
těšilo osázení točny MHD na sídlišti 
Skalka.  Tato akce byla dojednána 
ve spolupráci s DPMÚL jako celkové 
vylepšení celé konečné. Avšak vzhle-
dem k  tomu, že nejsme z  těch, kteří 
dokážou poručit větru i dešti, přeru-
šily nám práce klimatické podmínky 
a  tak budeme pokračovat na  jaře. 
Obyvatelé Skalky se mohou těšit, že 
bude opravena  zastávka a ve spolu-
práci se školou z  Mojžíře jí žáci po-
malují. Návrhy jsem již viděla a jsou 
opravdu překrásné. Tato konečná 
stanice je zároveň i  jakousi vstupní 
branou na sídliště a jistě si to zaslouží.

Přes veškerou snahu se však nepo-
dařilo vše, co  jsme chtěli pro občany 
našeho obvodu  v rámci údržby zeleně 
zlepšit. Na jedné straně byl důvodem 
obrovský objem práce, na druhé stra-
ně i zářijové zkrácení dotace na zeleň. 
Proto jsme některé objednávky muse-
li přesunout na  jaro. V  rekonstrukci 
zeleně budeme pokračovat i příští rok 
v celém obvodě. Stále se nám bohu-
žel nedaří udržet pořádek v obci tak, 
jak bychom si my a převážná většina 
našich obyvatel představovali. Ně-
kteří spoluobčané stále nerespektují 

termíny svozu objemného odpadu 
a  ani to, že mají v  obvodu sběrný 
dvůr zcela zdarma. Na sídlištích nám 
vznikají obrovské černé skládky a jen 
velmi těžko  se nám daří skutečného 
viníka vypátrat. Vzhledem k  tomu, 
že věřím, že většina našich občanů 
chce žít v  místě, za  které se nemusí 
stydět a v místě, které bude klidné a  
bezpečné,prosím o  pomoc i  Vás vá-
žení spoluobčané, nebuďme lhostejní 
a  v  případě, že jsme svědky takové-
ho hyzdění našeho obvodu volejme 
okamžitě policii. Pojďme si společně 
pomoci a  peníze, které jsou určeny 
ke  zkrášlení našeho obvodu  mar-
ně neutrácejme za  likvidaci skládek 
a nepořádku. Stavme se tedy k naše-
mu obvodu jako k  našemu domovu  
a najděme a poukažme na ty, kteří se 
nám jej rozhodli hyzdit.

Na závěr bych jako nepovedou ješ-
tě označila  kauzu, kterou byl  stánek 
s  občerstvením v  centru Neštěmic. 
Tato kauza vyvolala velké emoce mezi 
obyvateli. Bylo pochopitelně chybou 
povolit zde prodej za  těchto podmí-
nek, ale doufám, že se nám příští rok 
již podaří na  místě, kde stánek stál 
společně rozsvítit Vánoční strom, kte-
rý nás jako obyvatele v době Vánoč-
ních svátků spojí. Závěrem bych ráda 
poděkovala všem Vám občanům, 
kteří nám své podněty posíláte a zá-
roveň požádala, abyste nepřestávali. 
Je to obvod nás všech a budeme-li se 
k němu chovat slušně a nebudeme-li 
ničit naše životní prostředí, určitě se 
nám všem bude žít mnohem lépe.

MÍSTOSTAROSTA JAROSLAV TÁBORSKÝ

Vážení spoluobčané, je tomu již 
rok, co nové vedení zahájilo svoji 
činnost na neštěmické radnici. Za tu 
dobu se na jednáních rady projednaly 
již stovky materiálů týkajících se pro-
nájmů pozemků a  bytů. Realizovaly 
se i některé prodeje, které schvalovalo 
zastupitelstvo. Prodejů však bylo dale-

ko méně než pronájmů a to je dobře, 
protože každou nemovitost můžete 
prodat jen jednou, kdežto příjem 
z  pronájmu je trvalý. V  tomto smě-
ru došlo nakonec i k prodeji 5 bytů, 
aby výtěžek z prodeje pokryl fi nanční 
ztrátu po prohraném sporu s fi rmou 
Donor, jehož zahájení spadá do roku 
2003. Stejně jako dosud budu i nadále 
proti prodeji bytového fondu vlastně-
ného MO Neštěmice. Jednak máme 
možnost přece jen případně pomoci 
lidem v  tísni, dále trochu ovlivňuje-
me situaci na bytovém trhu a konec-
konců vybrané nájemné představuje 
i  příjem, který je třeba samozřejmě 
zpětně věnovat na udržování a zlep-
šování stavu bytových domů, ale lze 
jej případně použít i na zlepšování je-
jich okolí. Zvláště v době, kdy se stále 
hovoří o příchodu další krize, je ne-
smysl si zdroj příjmů rozprodat. Pro 
rok 2012 se nyní dolaďují plány oprav 
a  rekonstrukcí domů ve  vlastnictví 
MO Neštěmice, např. pokračování 
výměny oken a  balkonových sestav 

A. České, opravy střech a omytí fasád 
Čechova, hydroizolace domů v  Ná-
rodní…

Jako obyvatel tohoto obvodu jsem 
si vědom, že je třeba, abychom měli 
kvalitní služby. Velmi mě potěšilo, že 
pošta splnila svůj slib a  v  Krásném 
Březně otevřela svoji novou bezbari-
érovou pobočku. Měl jsem možnost 
vidět i „zákulisní“ prostory a vybave-
ní a mohu říci, že je to opravdu velmi 
moderní pošta. V našem obvodě sídlí 
krásná ZOO, kde během posledního 
půlroku otevřeli několik nových pa-
vilonů. Velmi návštěvu doporučuji. 
Více o  aktuálním programu můžete 
číst na jiném místě zpravodaje. Často 
se rozebírá otázka bezpečnosti. Lze 
konstatovat, že jak státní, tak městská 
policie situaci zná a reaguje i na aktu-
ální připomínky. Stává se však, že ob-
čané dávají své podněty pozdě, nebo 
vůbec. Dílem za to může nedobrá le-
gislativa, která „neumí“ rychle potres-
tat provinilce, natož odškodnit po-
škozené. Někdy by ale rychlé ohlášení 

mohlo napomoci ke  zlepšení stavu. 
V současné době státní policie nesídlí 
v  Krásném Březně, ale „dojíždí“. Již 
se ale blíží okamžik, kdy bude poli-
cie ČR vlastnit objekt Na  Vyhlídce 
a do Krásného Března se pak „vrátí“. 
Smutný jsem, asi nejen já, že pivovar 
v Krásném Březně z rozhodnutí maji-
tele končí svoji činnost a výrobní ka-
pacitu stěhuje do Velkého Března, kde 
naopak dojde k investičnímu rozšíře-
ní. Naopak jsem rád, že se v listopadu 
slavnostně otevřelo sídlo Památkové-
ho Ústavu v rekonstruovaném zámku 
v Krásném Březně. V průběhu rekon-
strukce jsme s  ředitelkou magistrou 
E. Balaštíkovou „ladili“ funkční na-
pojení zámku a parku patřícího měs-
tu. Zámek nyní prezentuje spojení 
historické architektury s  pracovními 
prostory „památkářů“. Ústav zahajuje 
od  prosince svůj provoz a  tak dojde 
v  této části k  „pracovnímu“ oživení, 
což je jistě dobře. 

Závěrem chci popřát všem spolu-
občanům vše nejlepší v Novém roce. 
Stále platí, že jsem komukoliv k dis-
pozici jak osobně, tak pomocí e-mailu 
nebo telefonicky.

MÍSTOSTAROSTKA LENKA JAREMOVÁ
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ZOO V ZIMĚ
Zima v zoologické zahradě vůbec 

neznamená, že by zoo byla pro ná-
vštěvníky nedostupná, naopak, zoo 

je otevřena po 365 dní v roce, tedy 
bez ohledu na  jakékoli svátky, vá-
noce, Silvestr a podobné volné dny. 

Pouze dochází k omezení provozní 
doby, která se zkracuje v souvislos-
ti s kratším světelným dnem, takže 
během zimní sezóny (od  listopa-
du do března) je otevřeno od 9:00 
do 16:00 hodin. V provozu je pouze 
spodní vstup z  Drážďanské ulice 
a  předváděcí akce se zvířaty jsou 
omezeny. Zoo se však přes zimu 
snaží nabízet i různé výhody, tento-
krát se zaměřila na školní kolektivy, 
které mají až do konce února vstup 
do zoo zdarma. Mohou využít i ši-
roké nabídky výukových programů, 
které najdou na  webových strán-
kách zoo. Pro návštěvníky jsou 
připraveny akce věnované přímo 
vánočním svátkům. V  sobotu 24. 
prosince dopoledne je připravena 
nadílka pro zvířátka (orangutani, 
opice, medvědi, sloni), která do-
stanou vánočně zabalené dárky 
s  dobrůtkami a  nebudou ani chy-
bět ozdobené stromečky. O tři dny 

později, tedy po  svátcích, v  úterý 
27. prosince se v  pavilonu šelem 
bude konat pořad Vánoční zpívá-
ní. Chybět nebudou koledy, tvořivá 
dílna, program pro děti plný aktivit 
a křtiny levhartů.

MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSNIČKA 

Mateřská škola Písnička byla 
otevřena v roce 1984 původně jako 
společné zařízení mateřské školy 
a  jeslí. Naším zřizovatelem je Ma-
gistrátní město Ústí nad Labem. 
V  současné době jsou otevřeny 4 
třídy  s kapacitou 110 dětí.

Budova mateřské školy je po-
stavena v  klidné části Neštěmic 
mimo hlavní komunikace  - v blíz-
kosti mateřské školy se nachází les. 
V  roce 2008 byla budova školky 
zrekonstruována a zateplena, takže 
školka dostala „veselejší a  příjem-
nější tvář“. Naší velkou chloubou 
je prostorná rozlehlá zahrada, kte-
rá je využívaná prakticky po  celý 
rok. Zahrada je osázená spoustou 
vzrostlých jehličnatých i  listnatých 
stromů, má členitý terén, který 
děti v  zimě využívají k  bobování 
a  dalším zimním hrám. V  jarních 

a letních měsících mohou naše děti 
využívat ke svým hrám 3 pískoviš-
tě, horolezeckou stěnu, skluzavku, 
různé druhy prolézaček, kolotoče 
a houpačky.

 V bezprostřední blízkosti mateř-
ské školy působí Základní umělec-
ká škola Neštěmice se kterou naše 
škola úzce spolupracuje- děti z naší 
školky například pravidelně navště-
vují keramickou dílnu. Celoročně 
pronajímáme ZUŠ v  areálu školky 
třídu k  provozu baletního oboru, 
kam chodí i některé naše holčičky.

Naší mateřskou školu navštěvují 
děti od 3 do 6 let nejenom z Neště-
mic, ale z  celého Ústí nad Labem. 
Děti jsou umístěny ve věkově smí-
šených třídách. Do  jedné třídy tak 
mohou být umístěni sourozenci 
nebo kamarádi, dle přání rodičů. 
Po  celou dobu docházky zůstávají 
děti ve  své třídě u  svých paní uči-
telek. Výhodou smíšených tříd je 
také rozvoj sociálních vztahů mezi 
dětmi a  upevňování jejich harmo-
nického soužití. 

Mateřská škola má dostatečně 
velké prostory a  její uspořádání 
vyhovuje skupinovým i  individu-
álním činnostem dětí. Jednotlivé 
třídy jsou vybaveny novým mo-
derním dětským nábytkem, hrač-
kami a pomůckami. Podstatná část 
hraček je umístěna tak, aby je děti 
dobře viděly a mohly si je samy brát 
a ukládat.

Našim dětem nabízíme různo-
rodé aktivity: zájmové odpolední 
kroužky, plavání v  bazénu na  Klí-
ši, bruslení na  zimním stadionu, 
návštěvy solné jeskyně v  Ústecké 
poliklinice. Jezdíme na  zajímavé 
výlety a na dopravní hřiště v Krás-
ném Březně, spolupracujeme se 
společenstvím „Šestý smysl“, která 
u  dětí rozvíjí znalosti z  ekologie 
a zooterapie.

Dále pořádáme „Noční párty“, 
kdy jsou děti ve  školce přes celou 
noc, pravidelně pro rodiče jarní 
a vánoční besídky, vyjíždíme na 10 
denní pobyty do  přírody, zveme 
profesionální divadla do  školky, 
účastníme se vánočních trhů v Neš-
těmicích, kde prezentujeme výrob-
ky našich dětí. Výtvarné práce dětí 
můžete vidět i v čekárně  dětského 
zdravotního střediska. Při slavnost-
ním loučení s  našimi předškoláky, 
již třetí rok spolupracujeme se sta-
rostkou UMO Neštěmice.

Mezi naše největší úspěchy patří 
vítězství v celostátní soutěži „O nej-
hezčího KIRI robota“, kde jsme 
vyhráli 55 tisíc korun na  hračky 
a didaktické pomůcky pro děti, vy-
stoupení našich dětí V  Senátu ČR 

pokračování na str. 6
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pokračování ze str. 5

DAROVÁNÍ PLATANU 
CF SOCIÁLNÍ FIRMOU 

Městský obvod obdržel od spo-
lečnosti CF sociální fi rma s.r.o. 
dar v  podobě jednoho exempláře 
platanu jasanolistého. Strom byl 
fi rmou bezplatně vysazen počát-
kem listopadu v  ulici Seifertova 
do  zeleného pásu mezi parkoviš-
těm u  OD  Albert a  Neštěmickým 
potokem. 

CF sociální fi rma s. r. o. byla 
založena v  roce 2009, a  to hlavně 
proto, aby lidé zejména se zdravot-
ním znevýhodněním dostali šanci 
mít své místo, práci, zaměstnání 
v  normální běžné fi rmě, která se 
snaží podnikat (nejen je zaměstná-
vat), tedy vytvářet zisk, a  která se 
snaží obstát v přirozeném konku-
renčním prostředí.

V  našem obvodu fi rma vyko-
nává kvalitně pravidelnou údrž-
bu zeleně v  oblasti ulic Krčínova, 
U Pivovarské zahrady, Družstevní 
a Keplerova.

DLUHY A JEJICH 
LIKVIDACE

Pokračujeme razantně proti 
dlužníků bydlícím i dlužníkům 
vystěhovaným z obecních bytů. 
Při porovnání stejného období 
za  loňský a  letošní rok došlo 
ke  snížení počtu bydlících ne-
platičů, proti roku 2010 o  21 
bytů. Bylo podáno 24 žalob 
na  dlužné nájemné, 5 na  exe-
kuci a  3 na  vyklizení bytu. 
Prodali jsme 17 pohledávek 
– dluhů na  nájemném spolu 
s prodejem bytu v celkové část-
ce 1,397.000 Kč a  bylo vymo-
ženo 15 položek v  prozatímní 
výši cca 66.500 Kč. Dlužníky již 
nežádáme o  jejich jedinou po-
vinnost - placení, ale přímo je 
upozorňujeme na soudní žalo-
bu a následnou exekuci. Ozve-li 
se nájemník a projeví-li ochotu 
dluh uhradit, sepíšeme dohodu 
o  splácení. Nereaguje-li, podá-
váme okamžitě žalobu na dluh 
a eventuální výpověď z nájmu. 

Jaroslav Dědek
odbor správy 

a údržby obecního majetku

při příležitosti vyhlášení celostátní 
soutěže „O nejkrásnější nádraží ČR“ 
a  ocenění  webových stránek naší 
MŠ, kdy jsme dosáhli 1. místa mezi 
ústeckými mateřskými školami.

V  mateřské škole máme vlastní 
kuchyni, kde se  dětem připravuje 
vyvážená, zdravá strava,  denně je 
dětem poskytována čerstvá zeleni-

na nebo ovoce. O tom, co mají děti 
dobrého, se rodiče mohou dočíst 
na  jídelníčku, který je vyvěšován 
v  šatně u  jednotlivých tříd nebo 
na webových stránkách MŠ. Samo-
zřejmostí je i  samoobslužný pitný 
režim.

V naší mateřské škole pracuje 14 
zaměstnankyň - 8 kvalifi kovaných 
učitelek a  6 provozních zaměst-

SLAVNOST SLABIKÁŘE 

Již tradiční akcí se stala na naší 
škole „Slavnost Slabikáře“. V  sou-
časné době je velká pozornost 
věnována čtenářské gramotnosti 
žáků, jejíž rozvoj je velmi důležitý 
nejen pro úspěšné zvládání učiva, 
ale také vede žáky k  tomu, aby se 

čtení stalo jejich oblíbenou čin-
ností, aby měli potěšení z  vlastní 
četby a získali vnitřní potřebu číst. 

Žáci prvních tříd mají za sebou 
dva měsíce předslabikářového 
období, zvládnutí prvních pís-
men, slabik a  slov. Nastal čas pro 

ZŠ Ústí nad Labem, Hluboká 150

nankyň (paní kuchařky, uklízečky, 
účetní).

Všichni zaměstnanci školy se 
snaží vytvářet dětem takové pro-
středí, ve kterém by se cítily spoko-
jeně, jistě a bezpečně.

Další informace můžete nalézt 
na  našich webových stránkách 
www.mspisnicka.webnode.cz

Bc. Kalina Grusová,ředitelka MŠ

SDH MOJŽÍŘ

Členové Sboru dobrovolných 
hasičů zachraňují váš majetek, 
bezpečí a  někdy i  životy. Svojí 
technikou, zejména Tatrou T 
815, směle konkurují a  hlavně 
pomáhají profesionálním jed-
notkám. 

Vedle své činnosti se účastní 
projektů a cvičení, spolupracují 
se školami a  školkami. Vycho-
vávají a zaučují mladé odvážliv-
ce, kteří jednou budou pomá-
hat s nimi. Pro děti tak pořádají 
kroužky, letní tábory, soutěže 
a další akce v hasičském duchu. 
Jejich pýchou je i  oddíl mla-
dých dorostenek, jehož děvčata 
se probojovala až do krajského 
kola požárního sportu. 

Všichni tito členové nejen 
úspěšně pracují pro lidi z Vaše-
ho města, bez nároku na mzdu, 
starají se i o techniku, sami pro-
vádí údržbu, úklid, účastní

se školení a  cvičení. Fungu-
jí ve  dne v  noci, o  víkendech, 
svátcích a odměnou jim je krás-
ný pocit z pomoci druhým.

první knihu prvňáčka – Slabikář. 
Paní učitelky si plně uvědomují, 
že kladný vztah ke  knize je třeba 
u dětí pěstovat již od prvních krůč-
ků čtenářství a  proto z  předávání 
Slabikářů udělaly slavnost nejen 
pro děti, ale i  pro rodiče. Nacvi-
čily s dětmi krátké pásmo složené 
z  říkanek k  písmenkům, která již 
znají a  veselých písniček spoje-
ných s pohybem. Děti početnému 
publiku rodičů pyšně ukázaly, co 
všechno se za  dva měsíce školní 
docházky naučily. Vyvrcholením 
tohoto setkání bylo předávání Sla-
bikářů. Paní učitelky postupně ka-
ždému osobně předaly knihu s vě-
nováním a záložkou, připomínající 
tento slavností den. Popřály dětem 
hodně pěkných zážitků nejen se 
Slabikářem, ale i s dalšími krásný-
mi dětskými knihami, které na ně, 
budoucí čtenáře, čekají.  

V očích rodičů bylo patrné do-
jetí a  v  očích dětí, které okamžitě 
začaly Slabikář prohlížet, očekává-
ní něčeho nového.  Popřejme jim 
hodně krásných zážitků při četbě 
knih a věřme, že jim toto nadšení 
vydrží.
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ÚDRŽBA ZELENĚ 
V ROCE 2011

Po dvouleté odmlce byla s účin-
ností od  1.1.2011 údržba zeleně 
opět svěřena do péče jednotlivým 
městským obvodům. Vzhledem 
k  tomu, že defi nitivní potvrzení 
přechodu údržby padlo až v  prů-
běhu března 2011, byly přípravy 
na zajištění veškeré údržby na rok 
2011 dosti hektické. 

Pravidelnou údržbu zeleně v le-
tošním roce zajišťuje na  základě 
rámcové smlouvy, kterou v  mi-
nulosti uzavřel Magistrát města 
Ústí n.L., fi rma AVE CZ Ústí nad 
Labem s.r.o. V  rámci této údržby 
byly provedeny čtyři pravidelné 
seče, jarní a nyní probíhá podzim-
ní shrabání listí, řezy keřů a živých 
plotů a vyřezání náletů. 

Mimo tyto práce bylo na konci 
letních prázdnin provedeno napří-
klad chemické ošetření travnatých 
ploch v  oblasti ulic V  Oblouku, 
Vojanova a chemické ošetření po-
dél chodníkových ploch v  celém 
MO Neštěmice. 

V předchozích letech, kdy údrž-
bu zeleně zajišťoval MmÚL, neby-
la v  některých oblastech údržba 

zeleně prováděna dostatečně nebo 
nebyla prováděna vůbec. Z tohoto 
důvodu tyto lokality vyžadovaly 
razantnější zásah nad rámec pravi-
delné údržby. Rekonstrukce zeleně 
byla provedena např. v parčíku Si-
biřská, v  centrum Neštěmic před 
OD Květ, na sídlišti Skalka v okolí 
točny MHD, v okolí domu A.Čes-
ké 23-25. V podzimních měsících 
je postupně prováděna razantnější 
úprava křovin uvnitř sídliště Jin-
dřicha Plachty nebo v oblasti ulic 
Vojanova, V  Oblouku. Probíhá 
také rekonstrukce zeleně na sídlišti 
Tři kříže. Mimo tyto oblasti probí-
hají prořezy keřů i v ostatních lo-
kalitách obvodu.

Veškeré práce se však nedají 
udělat ihned, proto budeme v po-
stupném zvelebování zeleně po-
kračovat i v příštím roce. Stejně tak 
se budeme snažit nadále zkvalitňo-
vat pravidelnou údržbu. V  tomto 
směru nám letošní „zkušební“ rok 
přinesl spoustu cenných poznatků. 

Petr Hlávka
odbor správy 

a údržby obecního majetku

NOVÁ SLUŽEBNA MĚSTSKÉ 
POLICIE V CORSU

Ke 12. září se druhý okrsek městské policie, který čítá 33 strážníků 
zabezpečující největší územní obvod, od Mojžíře, Severní Terasy, kon-
čící pod areálem Masarykovy nemocnice, přemístil do  areálu Corsa, 
který byl částečně zrekonstruován. Pro strážníky je to strategické místo, 
protože zde probíhá páteřní komunikace. Díky tomu je dojezdová doba 
strážníka rychlejší.  

Lokalita Krásného Března patří mezi problémovější, proto je umís-
tění služebny na tomto místě více než důležité. Už kvůli přítomnosti 
velkého počtu nepřizpůsobivých občanů, tak i kvůli 2 ubytovnám, kte-
ré v této lokalitě jsou.

STRÁŽNÍCI DOSTALI 
MINIKAMERKY

V každém okrsku byli strážníci vybaveni minikamerami, které za-
koupily městské obvody pod záštitou starostů. Minikamery zazname-
návají zákroky a úkony strážníků proti přestupcům. Pan Lipert, velitel 
druhého okrsku k tomu dodal: „Do této doby strážníci mohli zazna-
menávat pouze zvukový záznam. Minikamery jsou  dalším  přinosem 
při dokladování průběhu přestupkového jednání a následného rozho-
dování u správního orgánu, který má ve věci rozhodnout“.

ORGÁNY OBCE
Rada i  zastupitelstvo obce mají právo na  své poradní orgány. Ze 
zákona o obcích je pevně zakotveno zřízení dvou výborů, jako po-
radních orgánů zastupitelstva a  to: finanční a kontrolní. Oba vý-
bory pracovaly svědomitě po celý rok. Finanční výbor má za úkol 
sledovat rozpočet, což v současné době napjatých poměrů celkové-
ho rozpočtu ve veřejném sektoru není záviděníhodná úloha. Kon-
trolní výbor se pravidelně zaměřuje na  dohlídku v  jednotlivých 
oblastech činnosti. Mezi jinými úkoly v  průběhu roku společně 
s finančním výborem, byla provedena kontrola v případě bytového 
fondu obce a  s  tím spojené porovnání uskutečněných prací a  fi-
nančního čerpání.
Oběma výborům děkujeme za jejich práci.

Ing. Věra Součková, 
tajemnice
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY ANEŽKY ČESKÉ 

Vzdělávací nabídka
Jsme škola s rozšířenou výukou 

jazyků, děti se učí již od  první 
třídy  anglickému jazyku a  zá-
kladům informatiky. Od  třetí 
třídy pro ně mohou rodiče zvolit 
rozšířenou výuku jazyků v  jazy-
kových třídách.  V  nabídce jsou 
i  dvě přípravné třídy s  maximál-
ním počtem 15 žáků. Pro děti je 
zajištěna optimální individuální 
péče. Na  individuální přístup je 
kladen důraz i  pro ostatní žáky 
školy. Děti s  poruchami učení 
mají možnost nápravy v běžné vý-

uce či v individuálních hodinách. 
Přijímáni jsou i  žáci s  tělesným 
handicapem, je pro ně zajištěn 
asistent. Školní vzdělávací pro-
gram „JAKUB“  (Jazyky a komu-
nikace usnadňují budoucnost) je 
zaměřen nejen na výuku cizích ja-
zyků, ale i na celkový osobnostní 
rozvoj žáků a  rozvoj  jejich indi-
viduálních schopností. Hlavním 
cílem všech pedagogů školy je,  
aby se dětem ve škole líbilo a byly 
dobře vybaveny pro další studium 
a praktický život. 

K  důležitým aktivitám školy 

patří účast v  regionálních a  celo-
státních projektech. V  poslední 
době jsou to Recyklohraní, Eko-
lamp, Inkluzivní škola. Oblíbené 
jsou rovněž  tematické celoškolní 
projekty např. PesisirBalikpapa 
(záchrana vzácného živočišného 
druhu), Barevná planeta, Děti po-
máhají dětem, a další.  Dlouhodo-
bá je spolupráce s několika charita-
tivními organizacemi.   

Ve  velké oblibě žáků jsou ly-
žařské pobytové kurzy, poznávací 
zájezdy v ČR i do zahraničí, tema-
tické víkendové výlety. Samozřej-
mostí je fungující Rada dětí a  ča-
sopis Školák, který již dlouhodobě 
zaznamenává dění ve škole. 

Pro bližší kontakt s veřejností jsou 
určená pravidelná společná setkání 
rodičů, dětí a  pedagogů  v  prosto-
rách školy např. Vánoce ve  škole, 
Vítání jara, nocování ve  škole, dět-
ská burza  apod.. Rodiče mohou 
shlédnout  i běžnou výuku ve dnech 
otevřených dveří.   Budoucí prvňáč-
ci jsou s rodiči vítáni  na předvánoč-
ním zábavném odpoledni spojeném 
s prohlídkou školy.  

Volný čas
Na  prvním stupni je dětem 

k  dispozici dobře vybavená škol-
ní družina s  kapacitou 150 žáků. 
O děti zde pečují plně kvalifi kova-
né vychovatelky, které připravují 

pestrý a zajímavý program.  
Ve  škole funguje široká nabíd-

ka zájmových kroužků (pohybo-
vé hry, hra na  kytaru, dramatická 
výchova, pěvecký sbor, taneční 
kroužky, vědomostní kroužky ( dě-
jepisný, zeměpisný, přírodovědný), 
informatika, výtvarné techniky, ja-
zyky a další.  

Ve školní budově sídlí  Výtvarné 
studio - ZUŠ,  trénují zde oddíly 
karate, mažoretek a fotbalistů, kam 
se také děti mohou přihlásit.  

O letních prázdninách jsou po-
řádány ozdravné pobyty u  moře 
v doprovodu pedagogů školy. 

Vybavenost
Žáci mají k  dispozici několik 

moderně vybavených specializo-
vaných učeben a  novou multime-
diální učebnu pro výuku cizích 
jazyků. Velmi oblíbená je školní 
knihovna s širokým výběrem kniž-
ních titulů.  Ke škole patří zrekon-
struovaný víceúčelový sportovní 
areál a rozlehlá zahrada s naučnou 
stezkou. 

Stravování
Samozřejmostí je školní jídelna 

v areálu školy, která nabízí výběr ze 
dvou jídel na každý den. Objedná-
vání a  výdej jídel je zajištěn elek-
tronicky. Jídelní lístek je s  před-
stihem zveřejňován na  webových 
stránkách školy, aby výběr jídel 
mohli ovlivňovat rodiče. Škola je 
zapojena do  státem dotovaných 
projektů Školní mléko a  Ovoce 
do škol. 

Mgr. Radka Janíková, ředitelka

MO Neštěmice předal soupis 
všech požadavků a podnětů obča-
nů na  opravy komunikací a  pro-
padlých silničních vpustí odboru 
dopravy Magistrátu města Ústí 
nad Labem. 

Z  odpovědi ze dne 27. 10. 
2011 vedoucího odboru dopravy 
Ing. Dalibora Dařílka citujeme ná-

sledující stanovisko:
Jako vlastníci dopravní infra-

struktury jsme si dobře vědomi 
stavu výše uvedených komunikací 
včetně na  nich vzniklých závad. 
Bohužel objem fi nančních pro-
středků i na ty nejběžnější lokální 
opravy je nedostačující a  nadále 
se nedaří vykrývat naše každoroč-

OPRAVY KOMUNIKACÍ CELÉHO OBVODU
ní fi nanční požadavky na  opravy 
komunikací z  rozpočtu města. 
Z  těchto důvodů nemůžeme pro-
vádět pravidelnou údržbu komu-
nikací, tak jak bychom si předsta-
vovali. Předmětné závady máme 
zařazeny v  plánu oprav. Současný 
stav komunikací nám není lhostej-
ný, a proto se nadále snažíme činit 

kroky, které by vedli k jeho zlepše-
ní. V rámci omezených fi nančních 
prostředků jsme provedli výspravu 
komunikací (Neštěmická, Hřbi-
tovní, Na  Sklípku) s  provozem 
MHD. Vzhledem k  výše uvede-
ným skutečnostem nelze proto 
termín realizace dalších oprav na-
plánovat.    

UNIVERSITA OSLAVILA…
Universita J. E. Purkyně v  Ústí 

nad Labem v letošním roce slaví 20. 
výročí svého založení. Na pozvání 
rektora UJEP prof.  RNDr.  René 
Wokouna, CSc., se uskutečnilo 
dne 3. 11. 2011 v  hotelu Clarion 
Congress Hotel v Ústí nad Labem 

slavnostní setkání, kterého se zú-
častnili významní hosté.

V  rámci slavnostního večera 
byla předána i  stipendia nejlep-
ším studentům za akademický rok 
2010/2011. Stipendium starostky 
MO Neštěmice, Miloslavy Válko-

vé, ve výši 10 tis. Kč, převzal On-
dřej Jirásko, student bakalářského 
studijního programu Výtvarná 
umění obor Grafi cký desing Fa-
kulty umění a desingu. 

Universita se za  20 let trvání 
stala vědeckým, pedagogickým 

a  kulturně vzdělávacím centrem 
Ústeckého kraje. Vzdělává téměř 
12 tis. studentů a zaměstnává 950 
pracovníků. Jednoznačně přispívá 
ke  zvyšování vzdělanosti obyvatel 
našeho kraje. 

Universitě přejeme do  dalších 
let mnoho nadšených studentů, 
pedagogům dostatek sil pro její 
další rozvoj. 
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ZNEUŽÍVÁNÍ A KRÁDEŽE 
VYTŘÍDĚNÝCH SLOŽEK ODPADŮ

Zajisté si každý z  nás všiml, že 
na  území města Ústí nad Labem 
a ne jen zde, došlo v minulých le-
tech k  postupnému rozšíření sítě 
různých komodit vytříděných od-
padů. Jedná se především o složky 
odpadu, jako je papír, sklo a plasty. 
Poslední dobou jsou tyto nádoby 
na  separované odpady doplňová-
ny nádobami na vyřazené drobné 
elektrozařízení (červené kontej-
nery) a  kontejnery zelené barvy, 
do kterých je ukládán textil a v ně-
kterých případech je tato nádoba 
rozšířena i o sběr obuvi. Aktuálně 
byla nádoba na  textil umístěna 
do  ulice Mlýnská proti č.p. 365, 
k.ú. Neštěmice. 

Bohužel tato záslužná činnost 
zaměřená na  ochranu našeho 
společného životního prostředí 
a  zpětného získávání tak potřeb-
ných surovin, je do  značné míry 
zneužívána některými našimi spo-
luobčany. 

V  takovémto případě, musíme 
všechny občany důrazně upo-
zornit, že jakékoli zneužívání již 
odevzdaných odpadů ( bez rozdílu 
jeho druhu), to znamená odpadů 
uložených uvnitř odpadové nádo-
by, je v  rozporu s  platnými práv-
ními předpisy a může být posuzo-

váno jako přestupek. Na  základě 
ustanovení § 4 písm. x) zákona č. 
185/2001 Sb., zákon o  odpadech, 
je mj. původcem odpadu obec, 
a  to od  okamžiku, kdy nepodni-
kající fyzická osoba odpad odloží 
na místě k tomuto určeném (např. 
odpadová nádoba). Obec se sou-
časně stane vlastníkem tohoto od-
padu. Vzhledem k tomu je zřejmé, 
že vybírání obsahu odpadových 
nádob, bude posuzováno jako krá-
dež věci v  majetku města a  dále 
řešeno na místě blokovou pokutou 
nebo v přestupkovém řízení. 

Dalším nešvarem je vyhazo-
vání vytříděných složek odpadů 
z  odpadových nádob na  veřejné 
prostranství nebo prosté ukládání 
odpadu mimo odpadové nádoby.

Tato jednání mohou být posuzo-
vána, v prvním případě, jako zne-
čišťování veřejného prostranství, 
kde lze uložit sankci ve formě po-
kuty až do výše 20.000 Kč. Ve dru-
hém případě, jako neoprávněné 
odkládání odpadků nebo odpadu 
mimo vyhrazená místa, kde lze 
uložit sankci ve  formě pokuty až 
do výše 50.000 Kč. 

Vlastimil Dvořáček, 
odbor správy 

a údržby obecního majetku

PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ 
PODLE NOVÝCH PRAVIDEL

Rada městského obvodu Neš-
těmice v  dubnu letošního roku 
změnila Pravidla pronájmu 
obecních bytů v  našem obvo-
dě. V  nových pravidlech došlo 
k  zásadní změně. Byl zrušen 
příspěvek za  právo na  uzavření 
nájemní smlouvy tj. 1.500 Kč/
m2, jehož základní výše se od-
víjela od  velikosti bytu a  který 
se v  případě více žadatelů o  je-
den byt licitoval. Vratná byla ale 
pouze polovina ze základní výše 
příspěvku. 

V  současné době pokud ža-
datel splní podmínky uvedené 
ve  zveřejněném záměru o  pro-
nájem bytu, je zařazen do  vý-
běrového řízení, na  kterém ko-
mise určí pořadí. Po  schválení 
v RMO žadatel o byt hradí před 

podpisem nájemní smlouvy již 
jen kauci (tj. trojnásobek ná-
jmu+služby). Nájemní smlou-
vy jsou po  té uzavírány na  rok 
a pokud nájemce plní řádně své 
povinnosti je nájemní smlou-
va po  uplynutí sjednané doby 
prodloužena o  další tři roky 
a  po  nich na  dobu neurčitou. 
Nová pravidla umožňují větší 
dostupnost pronájmu obecního 
bytu pro naše občany. Za  sedm 
měsíců, kdy jsou v platnosti 
nová pravidla, bylo uzavřeno 20 
nových nájemních smluv. Žádný 
byt nám nyní nezůstává dlouho-
době neobsazen.

Tato pravidla platí pro všech-
ny obecní byty v  MO Neštěmi-
ce, výjimkou je pouze dům pro 
seniory Rozcestí 722/3, který se 

nachází na sídlišti Vyhlídka. Zde 
jsou žádosti žadatelů po splnění 

podmínek nejprve zaevidovány 
do  pořadníku a  postupně vyři-
zovány. 

Miroslava Lipertová,
odbor správy a údržby

obecního majetku
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Žákyně 7.A a  9.A Základní 
školy a  Základní umělecké škola 
v  Husově ulici pod vedením paní 
učitelky Mgr.  Evy Kučerové daly 

nový vzhled poničené fasádě ško-
ly. Podklad jim připravili studenti 
Střední školy stavební a technické, 
Čelakovského 5.

V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE JSME SE ZEPTALI…
Blíží se vánoční svátky, na  jaký 
zážitek z dětství si vzpomínáte?

Na základní škole jsem měla ně-
kolikrát „poděděné“ brusle. Moc 
jsem si přála pod stromeček nové. 
Když jsem našla pod vánočním 
stromečkem velikou krabici a v ní 
vysněné bílé brusle, měla jsem 
ohromnou radost…. živě si tento 
vysněný dárek pamatuji i dnes.

Miloslava Válková, starostka 
Maminčina rybí polévka, není 

to ani tak zážitek (i  když z  kuli-

nářského hlediska ano), ale pro mě 
spíš jakýsi symbol Vánoc. A  na-
štěstí se nejedná jenom o  vzpo-
mínku z  dětství, protože si na  ní 
od  té doby pochutnávám každý 
rok a už se těším na tu letošní.  
Karel Bendlmajer, ředitel ZŠ Mojžíř 

Na  vůni vánočního cukroví 
od maminky a pod stromečkem 
chodící panenku, kterou mám 
do dnes.

Ivana Fišerová, 
zastupitelka MO Neštěmice

Čas kolem vánočních svát-
ků považuji za  ten nejkrásnější 
v roce a to již od samého dětství. 
Jako dítě jsem se vždy těšila ne-
jen na  dárky pod stromečkem, 
ale především v  předvánočním 
čase na pečení cukroví u kterého 
jsem směla pomáhat. Z  linecké-
ho těsta jsem vykrajovala fan-
tastické patvary, na  které jsem 
byla patřičně hrdá. Tyto výrobky 
musely vévodit na  ozdobných 
mísách s cukrovím a nikdo je ne-

směl sníst. Pravdou je, že niko-
ho to ani nenapadlo, tak úžasně 
upatlané cukroví by nikdo ani 
nepozřel. Ale já měla pocit ob-
rovského vítězství, radosti a spo-
kojenosti a  to přeci k  vánočním 
svátkům patří.

Ing. Věra Součková, 
tajemnice

Celá rodina pohromadě, hodně 
sněhu … a maminčino cukroví. 

Jan Beneš, 
ředitel ZUŠ Neštěmice

Věděli jste, že neštěmický ob-
vod může nabídnout cca 440 
zahrádek, a  to jak v  lokalitě 
blízko centra Neštěmic tak 
v klidu periférie, jak na rovině, 
tak ve svahu a u lesa? Nejatrak-
tivnější zahrádky se nachází 
nad ulicí Žežická a  v  Krásném 
Březně a v ulici Železná v Neš-
těmicích. Krásný výhled na celý 
obvod poskytnou zahrádky 
ve  velmi svažitém terénu pod 
sídlištěm Na  Vyhlídce a  Nad 
Březnem v  Krásném Březně 
a  v  Mlýnské ulici nad Tescem 
v  Neštěmicích. Ti z  Vás, kteří 
preferují rovinky a  nevadí jim 
silniční ruch, si mohou vy-
brat zahrádku v  ulici Pekařská 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ!
v Krásném Březně nebo ve Vo-
dařské ulici v Mojžíři. Za zmín-
ku stojí pozemky v ulici Turis-
tická, Májová v  Neštěmicích 
a  Karolíny Světlé v  Krásném 
Březně, kde se nachází úplně 
standardní typy zahrádek. Po-
kud máte o pozemek za účelem 
zahrádky zájem, sledujte úřední 
desky po celém obvodu a úřed-
ní webové stránky, na  kterých 
bývá vyvěšen záměr o pronájem 
pozemku. Pak už stačí podat žá-
dost a počkat na rozhodnutí. 

Přejeme Vám příjemný relax

Lenka Škarabelová
referent OSÚOM

OPRAVA FASÁDY 
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Za  účasti čtyřnásobného mis-
tra republiky Petra Koukala byla 
slavnostně otevřena nová spor-
tovní hala v  areálu TISK Horák 
na Drážďanské ulici, v části Krás-
né Březno. Provozovatel sportovní 
haly T- club připravil pro spor-
tovce všech věkových kategorií 
nevšední zážitek. Po  exhibičním 
utkání dostaly děti možnost hrát 
se svým velkým idolem, Petr 
Koukal rozdával podpisy a rodiče 
malých sportovců nestačili foto-

grafovat.
Hala je otevřena pro širokou ve-

řejnost. Současně zde pod odbor-
ným vedením trenéra pravidelně 
sportuje 40 děvčat a  chlapců ze 
základních škol v Ústí nad Labem. 

Přejeme provozovateli spor-
tovní haly mnoho spokojených 
návštěvníků a  malých sportov-
cům držíme pěsti, proč by mistr 
republiky v badmintonu nemohl 
být v  budoucnu z  Ústí nad La-
bem.

NEJVĚTŠÍ BADMINTONOVÉ 
CENTRUM V REGIONU

Dne 22. 10. 2011 jsme si připomněli významnou událost v lidském 
životě, a  to 60 společně prožitých let v  manželství Ludmily a  Jiřího 
Zirhutových.

Za účasti rodiny a blízkých přátel, před starostkou zdejšího měst-
ského obvodu paní Miloslavou Válkovou, obnovili v obřadní síní svůj 
manželský slib, který si dali 27. 10. před 60 ti lety v Ústí nad Labem 
- Vaňově.

Je to radostný pocit účastnit se takové události, která se v životě ne-
stává tak často. 

O  to více jubilantům ze srdce upřímně gratulujeme a  přejeme 
do dalšího společného života hodně zdraví a spokojenosti. 

VÝROČÍ 
DIAMANTOVÉ SVATBY

Dne 8. 12. 2011 od 14.00 hodin proběhne v parku před radnicí, jak již tradičně vánoč-

ní odpoledne. Byly vyzvány jak mateřské školky, tak základní školy, aby se zúčastnili 

se svými kulturními příspěvky a předvedli se svým rodičům a známým. 

Zároveň pro ně budou připraveny prodejní stánky pro možnost prodeje vlastních 

výrobků s vánoční tématikou.

Přijďte povzbudit své děti, vnoučata a nasát vánoční atmosféru.

Srdečně vás zve Městský obvod Neštěmice
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KADEŘNICTVÍ P+P
Sibiřská 369, Neštěmice

Přejeme všem svým zákaznicím a zákazníkům příjemné prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok 2012

AKCE NA ROK 2012
Každá desátá návštěva sleva 100 kč.

Pánové a děti každé desáté stříhání zdarma.
KONTAKT 721 961 021

Na Vaši návštěvu se těší Ivana a Petra Pittnerovi
PO–PÁ  8.00–18.00 hod.

Sobota dle dohody

VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘIPOJENÍ 

K INTERNETU
VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘIPOJENÍ VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘIPOJENÍ 

PO OPTICKÉ SÍTI BEZ OMEZENÍ PŘENESENÝCH DATPO OPTICKÉ SÍTI BEZ OMEZENÍ PŘENESENÝCH DAT

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

PF 2012

Svezte se s námi

KADEŘNICTVÍ VITAL

Opletalova 220, 403 31 Ústí nad Labem - Neštěmice
Přeje svým zákaznicím a zákazníkům příjemné prožití svátků Vánočních 

a vše nejlepší do Nového roku 2012

KADEŘNICTVÍKADEŘNICTVÍ
Radka Vitalová 603 949 681 • Michaela Pešťáková 728 923 238

PEDIKÚRAPEDIKÚRA
Jaroslava Marková 604 739 300

MASÁŽEMASÁŽE
Jiří Hladiš 776 063 661


