
K r á s n é  B ř e z n o    n e š t ě m i c e    m o j ž í ř

oBVoDní zPr AVoDAj -  inFormAČní List Pro oBY VAteLe  KVěten 2014  ČísLo 7 

Pravidelná 
údržba zeleně 
v neštěmicích 
a mojžíři

obecní  byty 
ve veslařské 
ulici a jejich 
rekonstrukce

i jedno jediné 
víČko, které 
neskonČí 
v odPadu 
má smysl!
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nAVštiV te weB oVé stránKY městsKého oBVoDu: www.nestemice.eu

dobrovolnické centrum ústí nad labem

Představujeme vám organiza-
ci v  Ústí nad Labem, která vám 
umožní stát se dobrovolníkem, 
například v masarykově nemocni-
ci, kam můžete chodit za pacienty 
a hrát si s dětmi nebo předčítat li-
dem, upoutaným na lůžko. Pokud 
vás zajímá kultura, můžete se stát 
dobrovolníkem v  knihovně a  do-
nášet knihy hůře pohyblivým čte-
nářům. 

nezůstávejte doma a  nečekejte 
na zázrak, své štěstí a radost ze ži-
vota můžete objevit právě v dobro-
volnických aktivitách. Vzpomeňte 
také na dobrovolníky, kteří pomá-
hali postiženým obyvatelům neš-

těmic při posledních povodních. 
jak se můžete stát dobrovolní-

kem? Kontaktujte Dobrovolnické 
centrum v Ústí nad Labem, dozvíte 
se o možnostech a vyberete si čin-
nost, která vás bude bavit, o které 
jste možná již v  životě uvažovali 
a která vám bude dělat radost. 

Víte, kolik babiček a  dědečků 
v  našich domovech pro seniory 
má zájem o  vaše vyprávění, na-
slouchání nebo malou procházku? 
nebo někdo ze starších či nemoc-
ných sousedů v  neštěmicích by 
uvítal vaši sousedskou výpomoc? 
Potom je dobré projít proškole-
ním, seznámit se s právy a povin-
nostmi dobrovolníka a  pustit se 
do  dobrovolné činnosti tak často, 
jak vám to bude vyhovovat. 

jedním z  příkladů je Klára 
nováková, která je proškolenou 

dobrovolnictví nejen pro dětská, 
ale i  ostatní oddělení masaryko-
vy nemocnice v  Ústí nad Labem. 
Dlouhodobě dochází na  nemoc-
niční oddělení, ale zahájila také 
sbírku víček pro jednoho z malých 

pacientů. o  vytvoření takového 
sběrného místa také uvažuje Úřad 
městského obvodu Ústí nad La-
bem – neštěmice se zaměřením 
na malé potřebné pacienty. 

V  neštěmicích se nyní také 
úspěšně rozvíjí spolupráce s  Klo-
kánkem a řada z místních občanů 
již osobně předala potřebnou po-
moc pro děti v obtížné životní si-
tuaci. za to patří všem přispěvova-
telům velké poděkování. chceme 
v  podobných akcích pokračovat, 
například uvažujeme o uspořádání 
kurzu pro místní rodiče s názvem 
„silní rodiče – silné děti“. Pro re-
alizaci takového kurzu hledáme 
nyní vhodné místo, které by bylo 
dobře dostupné a umožnilo by hlí-
dání dětí po  dobu vzdělávání na-
šich rodičů. 

Být dobrovolníkem je radost. 
také v  neštěmicích je řada míst, 
která dobrovolnickou pomoc po-
třebují. napište nám, kam byste 
chtěli dobrovolníky zapojit. Vaše 
připomínky a  náměty zveřejníme 
a  pomůžeme ke  vzniku nových 
dobrovolnických činností v našem 
městském obvodu. 

chcete-li se obrátit přímo 
na Dobrovolnické centrum, může-
te napsat na e-mail: dcul@seznam.
cz nebo kontaktovat ředitelku Dob-
rovolnického centra mgr.  Lenku 
Černou, tel.: 606 512 905.

Mgr. Lenka Černá
ředitelka

Dobrovolnické centrum, o. s. 
Prokopa Diviše 1605/5
400 01 Ústí nad Labem
e-mail: lenka@dcul.cz

www.dcul.cz
tel., fax: +420 475 216 684

https://www.facebook.com/
pages/Dobrovolnick%C3%A9-cen-
trum-%C3%9Ast%C3%AD-nad-La-

bem-os/281219040248?fref=ts
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slovo starostky
Vážení spoluobčané, 

Dovolte, abych Vás pozdravila 
v  letním čísle zpravodaje našeho 
obvodu. Věřím, že i  v  letošním 
roce Vám budou tyto noviny 
zdrojem informací. 

zastupitelstvo schválilo po-
slední rozpočet ve  svém vo-
lebním období. Finanční pro-
středky jsme se snažili využít 

v  oblastech, které naše občany 
nejvíce pálí. celkem 3 mil. Kč 
jsou určeny na opravy chodníků, 
realizovat budeme stavbu parko-
viště v ul. Keplerova, pokračovat 
budeme v  opravách městského 
majetku. rozpočet také počítá 
s  částkou 150 tis. Kč pro pří-
spěvky organizací. Finanční pro-
středky na údržbu zeleně a jejich 
využití jsou popsány v samostat-
ných článcích. 

samozřejmě nezapomínáme 
na naše děti. Pro budoucí prvňáč-
ky připravila radnice drobné dár-
ky a společně jsme připravili opět 
akci „hurá na prázdniny“, na kte-
rou jste všichni srdečně zváni. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám 
příjemné letní dny a dětem krás-
né prázdniny.

 Miloslava Válková, starostka 

Počet obyvatel hlášených k trvalému pobytu ke dni: 1. leden 2014
Úřad Počet
ÚMO Město
Trvalý pobyt ve správním obvodu:
Úřední adresa:
Velká hradební 2336/8a, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
Celkem ÚMO Město

36 103

0
36 103

ÚMO Neštěmice
Trvalý pobyt ve správním obvodu:
Úřední adresa:
U Radnice 229, Neštěmice, 403 31 Ústí nad Labem 16 
Celkem ÚMO Neštěmice 

25 616

10
25 626

ÚMO Severní Terasa
Trvalý pobyt ve správním obvodu: 
Úřední adresa:
Stavbařů 2823/2, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem 11 
Celkem ÚMO Severní Terasa 

20 569

6
20 575

ÚMO Střekov
Trvalý pobyt ve správním obvodu: 
Úřední adresa:
Národního odboje 794/15, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3 
Celkem ÚMO Střekov 

13 855

0
13 855

Celkem úřady: 96 143

Celkem úřední adresy: 16

Celkem za obec: 96 159

co nového na matrice

naši nejmenší
V  roce 2013 se narodilo v  ús-

tecké porodnici 226 dětí z  naše-
ho obvodu. Do  evidence obyvatel 
přibylo 124 holčiček a  102 chla-
pečků.  Prvním naším občánkem 
se 3.ledna stal chlapeček KAreL 
z  Krásného Března. následovala 
ho dvojčata zuzAnA a  PetrA, 
rovněž z Krásného Března, která se 
narodila 6. ledna. mezi nejoblíbe-
nější jména roku 2013 patřila ma-
tyáš, jakub, Vojtěch a  ondřej pro 
chlapce, pro děvčata pak eliška, 
Kristýna, tereza a Viktorka. 

svatební obřady na radnici 
své ano si přišlo dát do obřadní 

síně v neštěmicích celkem 37 párů. 
z tohoto počtu bylo 5 obřadů, kdy 
alespoň jeden ze snoubenců byl 
cizinec – ukrajina, Kosovo, rusko, 
makedonie. nejvíce obřadů pro-
běhlo v  měsíci červnu. nejmladší 

nevěsta byla ročník 1991, ženich 
pak 1989, naopak nejstarší nevěsta 
ročník 1949 a ženich 1948. 

 blahopřejeme našim jubilan-
tům, kteří oslavili své 90.naro-
zeniny v  prvních pěti měsících 
letošního roku.

marie nosková, Věra horáková, 
Božena Králová, jindřiška Červin-
ková, josef hodač, miroslava Pa-
poušková, Anežka šlegrová, josef 
Krsek, Antonín Kabourek, Františ-
ka nacházelová, František Flous.

V březnu 2014 schválilo za-
stupitelstvo městského obvodu 
Ústí nad Labem – neštěmice 
dluhovou amnestii pro dluž-
níky nájemného za  bydlení. 
jedná se tedy o prominutí po-
platků z prodlení, což je vlast-
ně penále za  pozdní platby, 
nikoliv tedy odpuštění dluhu 
samotného. Každý dlužník má 
tak šanci se tomuto penále vy-
hnout, zaplatí-li do 31. 7. 2014 

svůj dluh, včetně event. soudní 
poplatky, náklady soudního 
řízení, náklady exekuce atd.

Všichni bydlící dlužníci 
a  pochopitelně i  vystěhovaní, 
byli včas na  tuto skutečnost 
upozorněni dopisem, vý-
zva byla zveřejněna na  webu 
Úmo neštěmice, v  novinách 
a  na  Úřední desce Úmo neš-
těmic.

reakce se projevila tím, že 
během prvních čtrnácti dnů 
se dostavili do  společnosti 
tommi-seVer s.r.o. horo-
va 1206/8 v  Ústí nad Labem 
(společnost, ve  které je nut-
né dluhy za  nájemné zaplatit) 
první dlužníci mající zájem 
své dluhy srovnat a  vyhnout 
se tak poměrně vysokému pe-
nále. i když je finanční situace 
ve  více rodinách ne příliš sta-

bilní, měl by se každý člověk 
zamyslet. 

je výhodnější placení ná-
jemného ignorovat a  radši si 
koupit např. televizi? A potom 
zaplatit třeba prostřednictvím 
exekutora několikanásobně 
vyšší dluh? nebo řešit dluh 
za  nájemné a  zaplatit pouze 
jeho skutečnou výši s  tím, že 
penále bude prominuto?    

 Jaroslav Dědek, OSÚOM

dluhová amnestie Pro dlužníky 
nájemného za bydlení
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nové investice budou sloužit 
občanům

V Ústí nad Labem probíhá ně-
kolik významných investic. stov-
ky milionů korun, které se nám 
podařilo ušetřit, umožnily řadu 
významných investic i oprav. 

největší letošní akcí je re-
konstrukce městského stadio-
nu, která bude stát 168 milionů 
korun, cenu bude město splácet 
deset let bez navýšení. stavba 
je před dokončením. Pokraču-
jeme v  rekonstrukci koupaliště 
v Brné, na kterou jsme vyčlenili 
30 milionů korun. rekonstrukce 
probíhá za provozu, opravuje se  
rekreační bazén, šatny, sociální 
zařízení i dětský bazén. rozsáh-
lá rekonstrukce se připravuje 

i v plaveckém areálu na Klíši. 
Velkou péči věnujeme školám 

a školkám. Právě probíhá rekon-
strukce mateřské školy V zeleni 
za 18 milionů korun, která bude 
otevřena od  nového školního 
roku a  přivítá 49 dětí. Do  krás-
né staré vily, kde dříve mateřská 
škola byla a  kterou se nám re-
konstrukcí podařilo zachránit, 
opět vrátíme děti. Připravuje se 
oprava plaveckého bazénu v zá-
kladní škole stříbrnická, na kte-
rou jsme poskytli 5 milionů 
korun. zastupitelstvu navrhuji 
převod 45 milionů korun na vý-
znamné investice a opravy v ob-
jektech škol dle návrhů ředitelů 
jednotlivých základních škol.

na prázdniny bude připraven 

zrekonstruovaný  skatepark s be-
tonovými bazény a  překážkami, 
a to na stadionu mládeže. nákla-
dy se blíží 6 milionům korun.

rozhodli jsme také o investič-
ní dotaci přesahující 6 milionů 
korun, kterou dostane zoologic-
ká zahrada. má připraveno ně-
kolik projektů pro zatraktivnění 
areálu zejména pro rodiče s dět-
mi. zoo se tak stane moderním 
areálem s  příjemným místem 
pro relaxaci a odpočinek.

Přeji nám všem, aby se investi-
ce povedly a sloužily ku prospě-
chu a potěšení všem občanům.

Vít Mandík, primátor
statutární město 
Ústí nad Labem

Rada MO Neštěmice dne 14. 4. 2014 rozdělila finanční příspěvky
z rozpočtu  MO Neštěmice 2014 v celkové výši 128.100 Kč. 

 Název organizace Částka Kč

1  Fotbalový klub Český Lev Neštěmice 10 000

2  Tělovýchovná jednota Mojžíř 7 000

3  Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem 27 000

4  JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR střed.  2, Ústí n/L 10 000

5  Giovani virtuosi musicali, o.s. při ZUŠ Neštěmice 20 000

6  Jan Beneš  - umělecká činnost, Ústí n/Labem 10 000

7  Svaz tělesně postižených v ČR, ZO 5, KB 5 000

8  Svaz tělesně postižených v ČR, ZO 7, Neštěmice 5 000

9  Hravé Ústí, o. s. Ústí n/Labem - KB 6 000

10  Svaz důchodců ČR, městská, organizace Ústí n/L 3 000

11  YMCA Ústí n/Labem, nízkoprahový klub ORION, KB 3 000

12  MUSICA SEMPER VIVA Ústí nad Labem 6 000

13  Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice 7 000

14  Sdružená obec Baráčníků „Mladá Neštěmice“ 2 000

15  Sdružení Linka bezpečí, Praha 8 2 100

16  ZŠ Hluboká 150, Neštěmice 5 000

složenky – místní PoPlatek ze Psů 

z  technických důvodů (pře-
chod na  nový evidenční pro-
gram, ve kterém jsou evidovány 
místní poplatky ze psů a  jejich 
správa) nebylo možné roze-
slat poplatníkům složenky pro 
úhradu místního poplatku ze 
psů za  období i. čtvrtletí 2014. 
Proto byl v  letošním roce posu-
nut termín distribuce složenek 

za toto období. tímto posunem 
termínu došlo k tomu, že částka 
uvedená na  složenkách je souč-
tem částek za  i. a  ii. čtvrtletí 
2014 (v případě, že roční popla-
tek je vyšší než 400 kč). v těchto 
dnech již roznos složenek pro-
bíhá. Po  odstranění problémů 
budou složenky opět distribu-
ovány v  obvyklých termínech.

Č. OVK adResa

2001 Autoškola Koruna spol.s.r.o., Neštěmická 807/61, Krásné Březno

2002 Autoškola Koruna spol.s.r.o., Neštěmická 807/61, Krásné Březno

2003 Základní škola Anežky České 702/17, Krásné Březno

2004 Základní škola Anežky České 702/17, Krásné Březno

2005 Základní škola Anežky České 702/17, Krásné Březno

2006 Základní škola Anežky České 702/17, Krásné Březno

2007 Základní škola a Základní Umělecká škola, Husova 349/19, Krásné Březno

2008 Stření škola Stavební a Technická, Čelakovského 250/5, Krásné Březno

2009 Základní škola a Základní Umělecká škola, Husova 349/19, Krásné Březno

2010 T-PORT spol. s.r.o., Přístavní 432/8, Krásné Březno

2011 Základní škola Neštěmická 787/38, Krásné Březno

2012 Základní škola Neštěmická 787/38, Krásné Březno

2013 Základní škola, Hluboká 150, Neštěmice

2014 Základní škola, Hluboká 150, Neštěmice

2015 Základní škola, Hluboká 150, Neštěmice

2016 Základní škola, Hlavní 193, Mojžíř

2017 Základní škola, Hlavní 193, Mojžíř

2018 Základní škola, Hlavní 193, Mojžíř

2019 Úřad městského obvodu Neštěmice , U Radnice 229, Neštěmice

2020 Úřad městského obvodu Neštěmice, U Radnice 229, Neštěmice

2021 Základní škola, Hlavní 193, Mojžíř

Volební okrsky na území městského obvodu byly přečíslovány, umístění volebních 
místností zůstalo beze změn. 
Poděkování
Do  21 okrskových komisí bylo jmenováno celkem 250 členů. Za  práci při přípravě 
a vlastní realizaci voleb všem zúčastněným patří poděkování. 

Miloslava Válková, starostka

Volby do Evropského parlamentu
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pokračování na str. 5

místostarosta jaroslav táborský

Vážení spoluobčané, 

Dovolte, abych Vás krátce infor-
moval o  změnách na  poli zeleně 
v  Krásném Březně a  majetku na-
šeho obvodu. 

Opravy chodníků
Odbor má podchyceny požadavky 
za deset miliónů korun. Na opravy 
chodníků jsou připraveny v  tomto 
roce tři milióny korun. Na opravu 
nejvíce poškozených míst bychom 
potřebovali ještě o  milión více, 
proto výběrová řízení řeší opravy 
v  Neštěmicích, Krásném Březně 
i Mojžíři pro období 2014 až 2015, 
s tím, že některé delší úseky se bu-
dou opravovat etapovitě.

Již před dvěma lety jsem při-
šel s  myšlenkou ucelených změn, 
úprav a  širších prostorových re-
konstrukcí. Myslím, že jsme zase 
o  kousek postoupili a  podařilo se 
některé lokality ještě více zpří-
jemnit. Snad budou v  uvedeném 
trendu pokračovat i noví nástupci 
po podzimních volbách.

Např. na  křižovatce Výstup-
ní – Neštěmická byly již k  dříve 

založenému trvalkovému záhonu 
a  tamaryškovým keřům vysazeny 
tři vzrostlé borovice a  jedna višeň 
mahalebka, u nedalekého parkovi-
ště Dr.  Horákové byly také prove-
deny prořezy keřů a stromů.

Pod touto křižovatkou se na-
chází plánovaný Krásnobřezen-
ský park. V  současnosti zde byly 
zpevněny pomocí mlatu historicky 
vyšlapané průchozí pěšiny, do-
plněna výsadba o  několik skupin 
keřů a  vysazeno šest vzrostlých 
borovic. Bylo též instalováno pět 
laviček včetně jednoho koše. Cha-
rakter a  ráz krajiny tak zůstal 
zachován, ale nabízí možnosti 
průchodu a  procházek mnohem 
většímu počtu zájemců. Venčiště 
psů zůstává na  západní části za-
chováno.

V  oblasti V  Oblouku a  Voja-
novy ulice bylo zrekonstruováno 
několik ploch v okolí domů čp. 50 
až 54 včetně nových výsadeb stro-
mů a  keřů, taktéž na  svahu nad 
čp. V Oblouku 15 byl vysazen pás 
stromů a keřů a byla provedena re-
konstrukce plochy u čp. 8.

 
V  oblasti Žežické bylo zpevně-

no pomocí betonových kostek šest 
pěšin - od autobusové zastávky, od-
chod z parkoviště, též směrem k ZŠ 
A. České apod. Dále byla vysazena 
třešeň u čp. 7 a u nedaleké zdi pod 
garážemi byl proveden zmlazující 
řez keřů a byly zde vysazeny břeč-
ťany. Na křižovatce nedaleko čp. 1. 
se plánuje náhradní výsadba pade-
sáti keřů jako doplněk pod skupinu 
vzrostlých stromů. 
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pokračování ze str. 4

informaČní 
středisko města 
nabízí

Kniha tak to bylo na  ústecku 
od  Petra špačka, 2. vydání 
z  roku 2013 rozšířené o  ně-
mecký a anglický překlad. Kni-
ha představuje na  dobových 
pohlednicích a  historických 
fotografiích městské části stře-
kov, Brná, sebuzín, církvice, 
svádov, Vaňov nebo stříbrníky, 
neštěmice aj.

V oblasti Keplerovy ulice byl již 
dříve opraven chodník před MŠ, 
nyní bylo zpevněno šest pěšin, byly 
provedeny prořezy v  celé oblasti 
a před čp. 44 až 48 byly odstraněny 
keře z  důvodu zahájení výstavby 
parkoviště. Nedaleko čp. 2 byla 
vysazena třešeň.

U  zastávky MHD Přístav byly 
vysazeny růže a na ostrůvku umís-
těny ozdobné kameny. Během květ-
na zde budou ještě vysazeny trval-
ky, aby vjezd do Krásného Března 
byl ještě více příjemný.

Na  Vyhlídce byly provedeny 
prořezy náletů podél Neštěmické 
až k  točně trolejbusů a  byly zde 
také v pásu nedaleko ZŠ vysazeny 
okrasné keře jako náhradní výsad-
ba za předchozí přestárlé.

 Opravy domů
V  bytových domech patřících 

do  majetku obvodu pokračují po-
třebné rekonstrukce a opravy. Byly 
dokončeny výměny dvou výtahů 
v čp. 23 a 25, jsou před námi v let-
ních měsících opravy vchodů v Če-
chově ulici 2/4 a  8/10 a  zateplení 

budovy Policie ČR v Mojžíři. V by-
tových domech také nadále pokra-
čují výměny dožilých zařizovacích 
předmětů.

V příspěvcích pracovníků odbo-
ru majetku jsou pro vás připraveny 
další informace. V případě jakých-
koliv potřeb, dotazů apod. využijte 
kontakty na webových stránkách.

 
Na  závěr mi dovolte popřát 

Vám příjemné jarní období i  letní 
prázdniny. 

 Ing. Jaroslav Táborský

Pravidelná údržba zeleně 
v neštěmicích a mojžíři

Do  pravidelné údržby zeleně 
patří i  prořezání stromů, káce-
ní dřevin v  havarijním stavu, ze 
zdravotních důvodů a také nekon-
cepčně vysazených dřevin z minu-

lých let, které nyní brání prostupu 
světla do  bytových domů anebo 
se dotýkají a  ničí fasády domů. 
V  době vegetačního klidu došlo 
k pokácení nemocných 4 ex. stro-

mů u  parkoviště v  ul. opletalova, 
v  parku před radnicí, u  štítové 
strany domu opletalova 463 byla 
pokácena dutá bříza a v ul. želez-

ná došlo k odstranění 4 vzrostlých 
thújí z  důvodu stínění bytovým 
jednotkám. Kácení stromů před-

pokračování na str. 6
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PéČe o zeleň v neštěmicích 
a mojžíři v Prvním Čtvrtletí 2014 

Letošní mírná zima umožnila 
udělat velký kus práce v  zeleni. 
Byly objednány a zrealizovány re-
konstrukce ploch na sídlišti skal-
ka a v ul. seifertova před domem 
354. na skalce, mezi domy Picas-
sova 545 a 544, došlo k odstraně-
ní zastaralé výsadby několika keřů 
a  podlimitních stromů, zmlazení 
stávajících keřů a  doplnění no-
vých keřů tavolníku v počtu 25 ks 
a  25 ks keře mochny žlutě kve-
toucí. mezi novou výsadbou byla 
zpevněna 7 m cesta vymílanou 
dlažbou. 

Další  rekonstruovanou plo-
chou na skalce byl pozemek p. č. 
687/88 k.ú.mojžíř vedle velkého 
parkoviště v  ul.Peškova, kde do-
šlo k  nahrazení stávajících keřů 

za nové, a to 5 ks tavolníku a 15 ks 
tavoly kalinolisté. V  neposlední 
řadě byl vyčištěn pozemek nad 
opěrnou zdí naproti mš skalnič-
ka. tento prostor nebyl několik 
let udržován, nájemníci bytové-
ho domu nad svahem si z keřové 
výsadby udělali otevřenou černou 
skládku z odpadků z domácnosti. 
ze svahu byly odstraněny poško-
zené a nemocné podlimitní okras-
né jabloně, nálety bezinek a javo-
rů. stávající keře byly zbaveny 
ostružiní a  dalšího plevele, došlo 
k  jejich razantnímu řezu a  zmla-
zení. z  údržby byly na  skládku 
odvezeny 5 plných kontejnerů 
bioodpadu a 2 kontejnery odpadu 
komunálního vybrali zaměstnan-
ci úřadu. V  části svahu v  úrovni 

chází jejich prohlídka zástupcem 
orgánu ochrany krajiny a přírody, 
který následně vydá rozhodnutí 
o  povolení kácení dřevin rostou-
cích mimo les.

za  pokácené stromy je naříze-

na náhradní výsadba, která bude 
uskutečněna do 2 let od pokácení 
stromů.

V zimních měsících byly prove-
deny omlazující prořezy keřů po ce-
lém sídlišti j.Plachty a  na  skalce. 
V  ostatních částech neštěmic byly 

keře zastřiženy dle potřeby a poža-
davků občanů.

Pořezy keřů budou pokračovat 
v  průběhu celého roku v  rozsahu 
podle druhu keřů a  klimatických 
podmínek.

Pro rok 2014 jsou naplánovány 

čtyři pravidelné seče intravilánu 
a extravilánu s tím, že první seče za-
čaly už v polovině dubna a poslední 
by měly proběhnout na konci září. 
Práce budou plánované s ohledem 
na aktuální klimatické podmínky.

 Škarabelová Lenka, OSÚOM

pokračování ze str. 5

nad zahradou školky byla prove-
dena nová výsadba v počtu 100 ks 
keře Berberisu.

Předzahrádky u  domu seifer-
tova 354 byly zbaveny plevele, 
zastaralých keřů. Byly zastřiženy 
a upraveny původní tisy a jalovce, 
prořezány větve stromu u  štítové 
strany domu. stávající zeleň bude 
doplněna kvetoucími keři.

z  nové výsadby se mohou tě-
šit i obyvatelé domů ve Vodařské 
ulici v  mojžíři, kde na  pozemku 
p.č. 471/1 bylo vysazeno několik 
borovic, bříza, mangolie a javor.

V ul.železná u domů 378 a 379 

je objednána rekonstrukce před-
zahrádek včetně opravy palisád, 
které je lemují. za odstraněné th-
úje musíme jako náhradní výsad-
bu osadit plochu 40 ks keřů. 

V ulici hlavní směrem na moj-
žíř byla zvelebena plocha mezi 
zahrádkami a odbočkou k základ-
ní škole tak, aby zde mohla být 
prováděna nejen pravidelná seč, 
ale možná také pro vznik nových 
zahrádek. Pozemek byl prorostlý 
plevelem, ostružinami, odpadem 
ze zahrádek, komunálním odpa-
dem a stavební sutí. 

 Škarabelová Lenka, OSÚOM
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pokračování na str. 8

travnaté Plochy
Letošní zima byla natolik mír-

ná, že bohužel nemohla příroda 
plnohodnotně odpočívat. urči-
té práce se proto mohly i  v  ze-
leni provádět lépe a  rozsáhleji. 
na  druhou stranu se příroda 
probudila příliš brzy a některé se 
nestihly provést z  důvodu hníz-
dění ptactva. 

také se dříve zazelenaly tráv-
níky, kterým klimatické podmín-
ky natolik přály, že jsme museli 
objednávky na  provedení sečí 
vystavit na  konci března 2014 
a  první seče odstartovat po  ce-
lém neštěmickém obvodu od 14. 
4. 2004. sídliště Pod vyhlídkou 
se začalo sekat dokonce už 10. 4. 
2014.

V  neštěmicích začaly seče 
od Alberta současně na obě stra-
ny, a plynule pokračovaly v loka-
litě neštěmice ii směrem mlýn-

ská, železná, sibiřská směrem 
na ryjice až po sídliště na skalce. 
V lokalitě neštěmice i seče smě-
řovaly do  ul.sibiřská, seifertova, 
opletalova, do  parku u  cihel-
ny, přes sídliště tři Kříže a  byly 
ukončeny ulicemi májová,turis-
tická, sportovní, studentská.

V  Krásném Březně byly seče 
započaty lokalitou KB 04, sídli-
ště Pod Vyhlídkou, KB 05 ulicí 
Výstupní od  Dobětic, ul.ople-
talova/Podmokelská směrem 
z neštěmic a ulicí Přístavní. Lo-
kalita KB 01 ulice Vojanova směr 
do ulice V oblouku. Lokalita KB 
02 ulice Přemyslovců, Dvojdomí, 
A.České, žežická a  KB 03 ulice 
Keplerova, na sklípku, Krčínova, 
u Pivovarské zahrady, na Vinici 
byly posečeny plynule v  řádném 
termínu. 

 Škarabelová Lenka, OSÚOM

úPravy zeleně v krásném březně
 v jarním zpravodaji bychom Vás 

chtěli seznámit s  činností v  zeleni 
v lokalitě Krásné Březno za uplynu-
lé čtyři měsíce letošního roku.

 V zimních měsících byly objed-
nány a zrealizovány rozsáhlé omla-
zující prořezy keřů ve  všech sídli-
štích, a  to nejen kolem obytných 
domů, a dále z bezpečnostních dů-
vodů v pásech podél komunikací. 

na  základě rozhodnutí orgánu 

ochrany krajiny a přírody o povo-
lení kácení dřevin došlo v době ve-
getačního klidu k pokácení stromů 
ze zdravotních důvodů, z  důvodu 
nevhodné výsadby, která v součas-
né době ničila fasádu domů nebo 
stromy zabraňovaly průchodu den-
ního světla do  bytových jednotek. 
Ke  kácení ze zdravotních důvodů 
došlo například v  ulici Čechova, 
kde byly pokáceny 3 ovocné stromy 

a jeden topol balzámový, dále v uli-
ci jungmannova byla pokácena tře-
šeň, která byla napadena hnilobou, 
u parkovišti v ul.Dr.horákové došlo 
k  rozlomení javorovce, který mu-
sel být pokácený z bezpečnostních 
důvodů a  před obytným domem 
A.České 2 byla z  důvodu stínění 
pokácena borovice a  v okolí domu 
A.České 10 byly pokáceny 2 stromy 
silně nakloněné a napadené hnilo-

bou z bezpečnostních důvodů, ne-
boť ohrožovaly obytný dům. 

Ve Vojanově ulici došlo k poká-
cení několika podlimitních (v  ob-
vodu měřeného ve  výšce 130 cm 
pod 80 cm) borovic, jejichž větve 
ničily fasády domů. Borovice byly 
slabé, neperspektivní dřeviny, které 
byly před několika lety nekoncepč-
ně vysazeny.
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pokračování ze str. 7
za pokácené stromy byla v obvo-

du provedena na několika místech 
náhradní výsadba, např. u  domu 
žežická 3 byla zasazena ozdobná 
sakura, zrovna tak i  na  křižovatce 
Keplerova a  neštěmická. V  ulici 
neštěmická na sídlišti Pod Vyhlíd-
kou bylo vysazeno 9 ks boroviček 
a  za  odstraněné zastaralé jalovce 
před domem obvodová 30 byly 
vysazeny jalovce nové. K  výsadbě 
6 ks javorů došlo v prostoru v blíz-
kosti dětského hřiště před domem 
Vojanova 54, kde byly vysazeny i 3 
okrasné keře. 

Krásné Březno bylo oživeno 
v ulici Drážďanská u kamenolomu 

výsadbou růží, rekonstrukcí zeleně 
v okolí domu V oblouku 8 a rekon-
strukcí svahu nad domem Vojano-
va 50 a 52. Byla dokončena výsadba 
několik stovek keřů v zeleném pásu 
naproti tenisovým kurtům na  vy-
hlídce.  

Věříme, že si budete vážit nejen 
práce firem, které rekonstrukce 
a výsadby provedly, ale také snahy, 
aby obvod nebyl jedna velká be-
tonová plocha. snažíme se, aby se 
zeleň vysazená před 30 lety, která 
nebyla příliš ošetřována, proměnila 
v  upravené a  vzhledné keře, které 
potěší oko i duši.

 
 Škarabelová Lenka, OSÚOM

oPravy chodníků
zmo neštěmice v  rozpočtu 

letošního roku schválilo částku 
ve výši 3. mil Kč na opravy chodní-
ků na celém území našeho obvodu.

stavební práce již byly dokonče-
ny u mš Keplerova ulice, opraveny 
byly schody u bytového domu že-
žická 47 a  probíhají dokončovací 
práce mezi věžovými domy sibiř-
ská 369 a 370.

opravy povrchů chodníků bu-
dou pokračovat v  ulici jánského, 
národní a  seifertova v  části neš-
těmice.

V  části Krásné Březno budou 
stavební práce pokračovat v  ulici 
žežická, obvodová, neštěmická 
a Přemyslovců.

 
 Bc. Michal Vrbíček, OSÚOM
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s Úřadem práce v Ústí nad La-
bem byla podepsána nová smlou-
va na  35 pracovníků na  veřejně 
prospěšné práce. Pracovníci řeší 
nejen úklid, ale i  odstraňování 
škod po  vandalismu, rozmisťo-
vání a  opravy laviček, instalace 
odpadkových košů, odstraňování 
černých skládek, opravy prvků 
na  dětských hřištích, obnovování 
nátěrů zábradlí a  jiné práce. Čin-
nost a pracovní záběr této skupiny 

je opravdu velký a rozmanitý.
Všichni pracovníci jsou vyba-

veni oranžovými vestami s  ozna-
čením našeho městského obvodu. 
jsou rozděleni do dvou skupin pod 
vedením svého mistra, jedna sku-
pina pro část Krásné Březno má 
své šatny a sklady v corsu, druhá 
skupina pro část neštěmice a moj-
žíř má své šatny a  další zázemí 
na radnici. 

 Petra Krsková, OSÚOM

veřejně ProsPěšné 
Práce 

obecní  byty 
ve veslařské ulici 
a jejich rekonstrukce

Při povodních v  roce 2013 do-
šlo k totálnímu zničení všech pří-
zemních bytů, které jsou obecním 
majetkem. Po opadnutí vody bylo 
nutno v prvé řadě odstranit obrov-
ské nánosy bahna a  naplavenin. 
Poté nastoupila pojišťovna z  dů-
vodu zajištění likvidace pojistné 

události. Po ní stavební společnost, 
která odstranila zničené vnitř-
ní vybavení a  odstranila veškeré 
kontaminované omítky a podlahy. 
na  konci léta 2013 po  vysušení 
zdiva proběhla konzultace s  od-
borníky a mohla začít rekonstruk-
ce bytů i sklepů.

Činnosti, které souvisely s opra-
vami, byly neustále monitorovány. 
stálé větrání a  měření vlhkosti 
bylo jednou ze základních podmí-
nek pro ukončení oprav. Koncem 
roku 2013 na  základě zjištěných 
skutečností jsme došli k  závěru, 
že můžeme zrekonstruované byty 
opět pronajímat.

Podle fotografií je zřejmé, že 
opravy zhodnotily kvalitu bytů 
o 100%.

 Miroslava Lipertová, OSÚOM

V ulici Veslařská byla v jarních 
měsících odstraněna stavební 
suť a domovní odpad z pozemku 
vedle rodinného domu č.p. 77. 

Černá skládka byla odtěžena, 
odpad odvezen na skládku a celý 
pozemek byl zatravněn. 

opakovaně apelujeme na  ob-
čany našeho města. stavební suť 
a  další domovní odpad je po-
třebné ukládat na určené sklád-

ky, do  sběrného dvora nebo 
do kontejnerů na tříděný odpad. 

Vynaložené finanční pro-
středky na  odstranění černých 
skládek by bylo možné využít 
účelně, např. na potřebné opravy 
komunikací nebo opravy chod-
níků. 

Válková Miloslava
starostka

Černé skládky
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hlavní investiční akce letošního 
roku je stavba parkoviště v  ulici 
Keplerova, část Krásné Březno. 
Dle projektové dokumentace bude 
realizováno 43 parkovacích míst, 
z toho 3 parkovací místa pro těles-
ně postižené.

Pro stavbu je připraveno sta-
veniště, byly odstraněny keře, 

náhradní výsadba byla nařízena 
v rozsahu 50 ks keřů a 2ks stromů 
a bude realizována v ulici žežická.

Vítězem výběrového řízení 
na dodavatele stavby je firma i-Bm 
trans s.r.o, která by měla stavbu 
dokončit do 31. 7. 2014.

 
 Bc. Michal Vrbíček, OSÚOM

Parkoviště 
v ulici kePlerova 

tento rok na  odbor správy 
a  údržby obecního majetku byly 
přijaty dvě nové referentky Anna 
šaléová a Bc. Pačová michaela. 

Paní Anna šáléová nastoupila 
dne 25. února 2014 a  v  její kom-
petenci je agenda pozemků, věcná 
břemena a bezúplatné převody. 

následně od  1. dubna 2014 na-

stoupila paní Bc.  Pačová michae-
la, kdy její hlavní pracovní náplní 
jsou zábory veřejného prostranství, 
vyjádření ke stavebnímu řízení, ře-
šení havárií, zajišťování chybějících 
a  poškozených krytů kanálových 
šachet a dopravních značek. 

 
 Bc. Michal Vrbíček, OSÚOM

oPravy komunikací 

mírná zima zaznamenala ušet-
ření finančních prostředků, které 
byly určeny na zimní údržbu ko-
munikací na území celého města. 

rada města rozhodla o  využití 
ušetřených finančních prostředků 
na opravy komunikací. 

K  dnešnímu dni zajistil odbor 
dopravy magistrátu města Ústí 

nad Labem lokální opravy frézou 
na  komunikacích neštěmická 
(386 tis. Kč), Drážďanská (570 tis. 
Kč) a  žežická, točna mhD (300 
tis. Kč). Dále byly opraveny překo-
py ul. Dubová a železná a v něko-
lika lokalitách byly opraveny pro-
padlé kanalizační vpustě. stavební 
práce budou dále pokračovat. 

ohlášení plánované odstávky dodávek tepla
Vážení zákazníci, dovolujeme si   Vám oznámit termíny plánova-

ných odstávek a s tím související přerušení dodávek tepla v roce 2014. 
Důvodem přerušení dodávky tepla je provedení nezbytných oprav 
výrobních zdrojů a  rozvodového zařízení a  jeho příprava na  topnou 
sezónu.

Datum ukončení odstávky je poslední možný den pro obnovení 
dodávek tepla. obnovení dodávek tepla bude probíhat dle skutečných 
dokončení údržbových prací.

odběrné místo přerušení dodávky obnovení dodávky
Vojanova 601/48 24. 8. 2014 20:00 28. 8. 2014 24:00
studentská 571 24. 8. 2014 20:00 29. 8. 2014 24:00
hluboká 3 –umo 24. 8. 2014 20:00 29. 8. 2014 24:00
horní – Policie Čr 24. 8. 2014 20:00 29. 8. 2014 24:00

nové Posily na odboru sPrávy 
a údržby obecního majetku

Parkoviště v ulici 
žežická se odkládá

V tomto roce měla proběhnout 
výstavba parkoviště v  ulici žežic-
ká. Vzhledem k  platnému Územ-
nímu plánu města Ústí nad Labem 
musela být tato akce odložena. Po-
zemky, na kterých měly být parko-
vací plochy vybudovány, mají jiné 

funkční využití. návrh na  poříze-
ní změny je řešen s  magistrátem 
města Ústí nad Labem. Předmětné 
parkoviště bude zřízeno po přijetí 
těchto změn.

 Bc. Michal Vrbíček, OSÚOM

tePelné hosPodářství města ústí nad labem
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i jedno jediné víČko, 
které neskonČí v odPadu má smysl!

s  tomáškem jsem se poprvé 
setkala na konci listopadu v  roce 
2012. Dobrovolníkem v  masary-
kově nemocnici v  Ústí nad La-
bem jsem byla krátce a jednalo se 
vlastně o mého prvního pacienta. 
Přijala jsem tedy pomoc tomáš-
kovi jako výzvu...

Přišla jsem poprvé na oddělení 
Dětské kliniky, kde byl tomášek 
umístěn, oslovila lékaře, jak jim 
mohu pomoci. Přišla jsem k jeho 
postýlce a s úsměvem mě přivítal 
on, usměvavý, tenkrát jeden rok 
a  půlletý kluk s  rozčepýřenými 
vlásky..., a tak prostě začal krásný 
vztah s malým klukem, co je vět-
šinu svého krátkého života v  ne-
mocnici. Kluk, který neví, jaké 
to je, hrát si venku s  dětmi, být 
dennodenně se svou malou ses-
třičkou, svojí mamkou a  taťkou 

doma. Kluk, který zná jen svoji 
nemocniční postýlku a  své oblí-
bené hračky.

tomášek se narodil z dvojčátek. 
měsíc před porodem se rodiče 
dozvěděli, že u  jednoho z  mi-
minek není vše v  pořádku. sami 
lékaři nebyli schopni blíže upřes-
nit, o  jaké postižení či handicap 
se jedná. teprve sám porod uká-
zal, s  jak velkým trápením bude 
muset tomášek začít bojovat. 
s  tomáškem se rodičům narodi-
la Verunka, která se narodila na-
štěstí v pořádku. tomík se však už 
napohled od  zdravých miminek 
podstatně lišil. nebylo to dáno 
jen nízkou porodní hmotností, 
která byla 1,4 kg. Lékaři ani rodi-
če nevěděli, co přesně tomáškovi 
je, s čím vším se budou v dalších 
dlouhých měsících potýkat. Bylo 

jim však jasné, že jeho stav je váž-
ný. Postupně lékaři seznamovali 
rodiče s  diagnózami tomáška 
a o většině z nich nikdy dříve ro-
diče neslyšeli.

tomík se narodil bez močového 
měchýře a téměř beze střev. tlusté 
střevo mu chybí úplně, tenké stře-
vo měl dlouhé jen 30 cm. Další 
poškození tomáška neohrožují 
na životě, ale i s nimi se malý chla-
pec bude muset vypořádat. jedná 
se především o  rozštěp páteře 
a  poruchu pánve. K  vylučování 
musí tomášek používat stomické 
sáčky.

tomášek novotný je velký bo-
jovník, má už za  sebou spoustu 
operací a  ještě ho spousta opera-
cí čeká…, má obrovskou vůli žít, 
byly chvíle, kdy se s  ním rodiče 
loučili. Vzhledem ke  špatně fun-
gujícímu střevu je tomík závislý 
na  parentální a  enterální výživě. 
Bohužel neušel ani několika se-
psím, které s  tím souvisí. Každá 
malá infekce může vést ke  zhor-
šení tomáškova zdravotního 
stavu. rodiče a  všichni blízcí se 
nevzdávají a stále hledají všechny 
možnosti jak tomáškovi usnadnit 
život. Během posledních šesti mě-
síců tomík absolvoval další dvě 
náročné operace, a to operaci roz-
štěpu páteře a nedávno velmi ná-

ročnou operaci močového ústrojí. 
Pojďme se, prosím společně po-

kusit, usnadnit nejen tomáškovi, 
ale dalším dětem v našem blízkém 
okolí, boj o lepší život. je zřejmé, 
že osudy těchto dětí a  jejich ro-
dinám není mnoha lidem lho-
stejný. na  sociální síti Facebook 
byla založena skupina, s  názvem 
„sBíráme VíČKA!!!“. cílem 
této skupiny je oslovit co nejvíce 
lidí, kteří by se zapojili do sbírky 
plastových víček od  Pet lahví. 
Výtěžek z nich, z dražeb a dalších 
činností pak zakladatelé skupiny 
rozdělují rodičům nemocných 
dětí po  celé České republice. 
za zmínku také stojí to, že právě 
občanské sdružení Andělé bez 
křídel z  Děčína, které faceboo-
kovou skupinu spravuje, získalo 
v březnu letošního roku cenu ve-
řejnosti – Dobrovolník sympaťák 
Ústeckého kraje 2013.

Vedení Úřadu městského obvo-
du Ústí nad Labem – neštěmice 
se proto rozhodlo zřídit sběrné 
místo v budově radnice a již v mě-
síci červnu budeme odvážet další 
várku nasbíraných víček od  Pet 
lahví na pomoc pro malého hon-
zíka šuberu z okr. Děčín. 

Klára Nováková, 
Ústí nad Labem
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nízkoPrahový klubu orion 

nízkoprahový klub orion, který 
provozuje YmcA v Ústí nad Labem 
je registrovaná sociální služba slou-
žící pro děti a mládež ve věku 12 až 
18 let. Posláním nízkoprahového 
klubu je sociální začlenění ohro-
žených dětí a  mládeže z  Ústí nad 
Labem, kdy cílem je prevence před 
patologickými jevy. tyto činnosti, 
které jsou v  rámci klubu poskyto-
vány, lze rozdělit do  dvou skupin: 
volnočasové aktivity, které jsou pra-
videlné a  nepravidelné a  dále pak 
sociální služby. mezi pravidelné ak-
tivity můžeme zařadit stolní fotbá-
lek, Pc s internetem, pin pong, kara-
oke, taneční kroužek, nepravidelné 
aktivity se odvíjí na  základě témat 
měsíce, které závisí na potřebách na-
šich uživatelů a slouží jako primární 
prevence. (tématy mohou být šika-
na, plánované rodičovství, rasismus, 
stop drogám, domácí násilí, neza-
městnanost). Při těchto aktivitách 
pomáhají především dobrovolníci 
ze zahraničí, takže uživatelé mohou 
rozvíjet své komunikační schopnosti 
v cizím jazyce. 

Důležitým faktorem je důvěry-
hodný vztah mezi odbornými pra-
covníky a  uživateli klubu. Avšak 
důvěryhodný vztah je důležitý i při 

řešení komplikovaných životních 
událostí našich dětí jako je rozpad 
rodiny, nové partnerské vztahy rodi-
čů, časté stěhování, školní problémy 
spojené se záškoláctvím, problémy 
při uplatňování na  trhu práce, fi-
nanční situace, těhotenství aj. Dále 
se řeší negativní zkušenosti vyplý-
vající zejména z vrstevnických sku-
pin (zkušenost s  drogami a  jinými 
omamnými látkami). V rámci soci-
álních služeb kvalifikovaní sociální 
pracovníci nabízejí krizovou inter-
venci, doprovodné služby, kontakty 
s institucí, vzdělávací činnosti, infor-
mační servis, poradenství aj.

Klub je otevřen v  odpoledních 
hodinách od  pondělí do  čtvrtka 
vždy od 14:00 do 18: 00. Pátek je vy-
hrazen pro individuální služby po-
skytované jednotlivým uživatelům. 
Denní návštěvnost klubu je průměr-
ně 30 až 35 dětí. 

máme za  sebou několik akcí 
například „Postav si své město“. 
Každého z  nás určitě přitahuje ne-
známý vesmír a  jeho nekonečná 
dobrodružství. žijeme ve  vysně-
ných planetách s  obřími květinami 
a malými neškodnými zvířátky. ob-
klopuje nás skvělá parta přátel a mi-
lující rodina. Fantazie jede na  plné 

obrátky a  přejeme si, aby tento 
krásný sen se stal skutečností….

Proto jsme se v našem Klubu ori-
onu rozhodli, že zapojíme naše spo-
lečné síly a vytvoříme si města podle 
svých představ. Děti se náramně 
u toho bavily, rozvíjely komunikaci, 
otevřely svou mysl a své sny a před-
stavy o  tom, jak by mělo vypadat 
jejich „fantasy město“. někdo si ho 
představil jako new York někdo zase 
jako úplně nové město, v  kterém 
žije jenom on a jeho rodina. co nás 
potěšilo nejvíce je ten fakt, že kaž-
dé město mělo nízkoprahový klub 
orion. těší nás, že děti se do akce 
s chutí zapojily, zapojily se jak malí 
tak velcí. 

V  orionu se nikdy nenudíme. 
naše dobrovolnice Lea z  německa 
má připravené na každý měsíc různé 
workshopy. nejzajímavějšími byla 
její Beseda o  německu, kdy naším 
uživatelům představila svou rodnou 
zem s kulturou a zvyky. Lea je i veli-
ce kreativní, takže nám pomáhá i při 
různých volnočasových aktivitách. 
V měsíci s tématem „stop proti rasi-
smu„ připravila akci s názvem „Pan-
da je bílá, černá a asijská i přesto ji 
mají všichni rádi. 

Podpořen z programu Think Big 
byl i náš projekt: „chceme více vy-
rábět a pomáhat“. zaměřili jsme se 
hlavně na výrobu květináčů pomocí 
ubrouskové techniky a  na  enkaus-
tiku neboli malováním voskem 
za pomocí speciální žehličky. cílem 
je vhodná a efektivní náplň volného 
času a následné předcházení patolo-
gických jevů. Všechny tyto výrobky 
budou slavnostně předány seniorům 
žijící v domovech pro seniory. chce-
me též podporovat mezigenerační 
solidaritu, proto cílem setkání bude 
poukázat na širší souvislosti vztahů 
mezi generacemi a  různé podoby 

jejich vzájemné pomoci, ať už to 
jsou krásné výrobky dětí ze sociálně 
vyloučeného prostředí, které zkrášlí 
prostory a udělají radost seniorům.

myslíme i na ty, co kreativní moc 
nejsou, avšak je důležité podotknout, 
že naše děti jsou šikovné na všechno. 
Ale pro ty, které to moc nebaví a jsou 
spíše pro sport, tak mohou každé 
úterý navštěvovat fotbalový krou-
žek na  základní škole neštěmická. 
Ve  spolupráci s  jinými organizace-
mi pak pořádáme fotbalové utkání 
a  týmy mohou tak srovnat své síly. 
V orionu pořádáme akce ve stolním 
fotbálku a v pin pongu, kdy zúčast-
nění dostanou vždy nějakou sladkou 
odměnu.

V orionu to vypadá, že si jen hra-
jeme a malujeme, ale není tomu tak. 
mimo jiné připravujeme v  rámci 
kariérního poradenství naše děti 
na  vhodné střední školy. Ve  spo-
lupráci s  Úřadem práce se děti zú-
častnily testů comDi, což je test, 
který je určen pro žáky 8. a  9. tříd 
základních škol, kteří se rozhodu-
jí, jakým směrem orientovat svůj 
budoucí život a  potřebují poradit. 
tento test zkoumá pracovní uplat-
nění, schopnosti, vlohy či talent, 
vědomosti a znalosti získané na zá-
kladní škole, osobnostní předpoklad 
aj. jelikož jsou naše děti ze sociálně 
vyloučených lokalit a většinou jejich 
rodiče nemají přehled o  školském 
systému. snažíme se touto cestou 
děti motivovat a dostat je na vhodný 
obor a zajistit jim tak perspektivnější 
budoucnost. několik dětí již navště-
vuje střední školu a  jeden dokonce 
vysokou. jsme rádi, že můžeme být 
součástí jejich kariérního rozvo-
je a ukázat jim tak lepší cestu. Aby 
na  to všechno nebyly samy, pomá-
háme jim i s přípravou do školy, vy-
pracováváme společně referáty a se-
minární práce. Bohužel ne všichni se 
dostanou na  střední školy, ale jsou 
motivovány si najít práci, proto jim 
pomáháme se sestavováním životo-
pisů a pomáháme a učíme je, jak se 
ozvat potencionálnímu zaměstnava-
teli a jakým způsobem hledat práci. 
několik uživatelů má dokonce i bri-
gádu, kterou sehnali za pomocí naší 
spolupráce.

YMCA v Ústí nad Labem
Young Men´s Christian Association
Drážďanská 106, 400 07 Ústí nad Labem
tel.:  +420 255 713 205
 +420 776 103 810 - tiskový mluvčí
e-mail:  pavel@usti.ymca.cz
www.usti.ymca.cz/kontakt/tz
IČO: 265 33 839; ČSOB a.s.
171 519 069/2010

Mgr. Aneta Götzingerová
Veronika Rydvanová, Dis
Další informace naleznete zde: 
http://www.usti.ymca.cz/promlade/orion/ 
Facebooku: Nízkoprahový klub Orion.
Drážďanská 106
400 07
Ústí nad Labem - Krásné Březno
tel: +420 477 753 636
e-mail: orion@usti. ymca.cz



13

životní situace – Problémy a jejich řešení

Domácí násilí 

1.  Co všechno se skrývá 
za pojmem domácí násilí?

Domácí násilí zpravidla zahrnuje 
dlouhodobé, eskalující, fyzické, 
psychické, ekonomické nebo 
sexuální násilí, které se odehrává 
převážně ve společném obydlí 
mezi blízkými osobami. Jednot-
livé útoky mohou mít různou 
podobu; od zesměšňování, 
slovního napadání, sociální izo-
lace až po vydírání, vyhrožování 
nebo fyzické útoky. Domácí ná-
silí, přestože se často odehrává 
pouze v soukromí „za zavřenými 
dveřmi“, je protiprávní. Podle 
dosažené intenzity může jít buď 
o přestupek, nebo trestný čin. 

2.  Kdo může být domácím 
násilím ohrožen? 

Osobami ohroženými domácím 
násilím mohou být muži i ženy. 
Zvlášť zranitelnou skupinu před-
stavují děti, senioři a handicapo-
vané osoby. Pro domácí násilí je 
charakteristické především strikt-
ní rozdělení rolí na osobu, která 
je původcem násilí, a oběť. Pro-
tože domácí násilí samo od sebe 
neustane, je žádoucí nepřízni-
vou situaci co nejdříve řešit, ať už 
trestněprávní, nebo civilněprávní 
cestou.

3. Co není domácí násilí? 

Byť by se jednalo o soužití plné 
hádek, konfliktů a napadání, ne-
půjde o domácí násilí, pokud 
proti sobě stojí jedinci přibližně 
na stejné pozici (domácí násilí se 
odehrává vždy mezi agresorem 
a strachem ochromenou obětí, 
jejichž role se nikdy nevymění). 
Za domácí násilí dále nelze po-
važovat jednorázový incident 
nebo případ, kdy jednotlivé úto-
ky páchá osoba nežijící s obětí 
ve společném obydlí.

Na koho se může osoba ohro-
žená domácím násilím obrátit?
Podle okolností každého přípa-
du je možné kontaktovat:

a)  Policii ČR - Významným 
oprávněním Policie ČR je 
možnost vykázat násilnou 
osobu na 10 dnů ze společ-
ného obydlí a jeho okolí. Děje 
se tak po vyhodnocení míry 
rizika dalšího napadení oběti 
násilnou osobou bez toho, 
aniž by bylo rozhodováno 
o protiprávnosti jednání ná-
silné osoby. Pro vykázání není 
podstatné, kdo je vlastníkem 
obývané jednotky (skuteč-
nost, že je násilná osoba vý-
hradním vlastníkem jednotky, 
nezabrání jejímu vykázání). 
Na vykázání není právní nárok 
(nelze je vymáhat, vykazující 
policista se rozhoduje pou-
ze s ohledem na míru rizika 
dalšího napadení, bez ohle-
du na souhlas či nesouhlas 
ohrožené osoby). Policista 
s ohledem na konkrétní situ-
aci může dále násilnou osobu 
zadržet, zajistit, omezit pohyb 
agresivní osoby připoutáním, 
použít donucovací prostřed-
ky a zbraň a další. V akutním 
ohrožení je třeba obracet se 
právě na Policii ČR, a to pro-
střednictvím tísňové linky 
Integrovaného záchranného 
systému č. 112 nebo tísňové 
linky Policie ČR č. 158.

b)  Obecní policii - Strážníci 
městské policie rovněž pů-
sobí k ochraně a bezpečnos-
ti osob a majetku a dohlíží 
na dodržování pravidel ob-
čanského soužití. Strážníci 
jsou v odůvodněných přípa-
dech, za přítomnosti nezú-
častněné osoby, oprávněni 
otevřít byt a činit nezbytná 
opatření k odvrácení nebez-
pečí. U incidentu se znaky 
domácího násilí informují 
Policii ČR. Na městskou policii 
se lze obrátit prostřednictvím 
tísňové linky č. 156.

c)  Orgán sociálně-právní ochra-
ny dětí - Přítomnost dětí (ať 
už jako osob ohrožených, 
nebo svědků) u incidentů se 
znaky domácího násilí je zcela 
nepřijatelná a pro jejich vývoj 
nežádoucí. Na nezletilé děti 
z rodin, které se potýkají s do-

mácím násilím, je zaměřena 
pozornost orgánů sociálně-
-právní ochrany dětí, proto je 
namístě a v nejlepším zájmu 
těchto dětí se na příslušný 
úřad obrátit, neboť ten má 
možnost vnějšího dohledu 
nad rodinou a může přijetím 
vhodného opatření přispět 
k rychlému zajištění bez-
pečí všem ohroženým oso-
bám. Orgány sociálně-právní 
ochrany dětí mohou obětem 
domácího násilí poskytnout 
rovněž poradenství a pomoc 
při úpravě poměrů nezleti-
lých dětí. 

d)  Lékaře, zdravotnické zařízení 
- V případě, že dojde během 
incidentu ke zranění obě-
ti, je vhodné, aby vyhledala 
pomoc lékaře. Lékař vyho-
toví zprávu s podrobným 
popisem zranění, uvedením 
osoby, jež měla zranění způ-
sobit, a předpokládanou dél-
kou léčení. Tato zpráva může 
sloužit jako důkaz v trestním 
řízení. V naléhavých přípa-
dech je namístě přivolat 
rychlou záchrannou službu 
prostřednictvím tísňové linky 
Integrovaného záchranného 
systému č. 112 nebo tísňové 
linky č. 155.

e)  Azylový dům, krizové lůžko - 
Pokud oběti domácího násilí 
hrozí ztráta bydlení, je vhod-
né, aby se obrátila na ně-
který z azylových domů, pří-
padně využila krizové lůžko, 
např. v intervenčním centru. 
Kromě přístřeší je většinou 
poskytováno také poraden-
ství, psychologická podpo-
ra a v některých případech 
i materiální pomoc. Většina 
azylových domů je nastavena 
na ubytování matek i s dět-
mi. V případě vysokého rizika 
napadení násilnou osobou 
se oběť může obrátit na or-
ganizace zajišťující osobám 
ohroženým domácím násilím 
utajené bydlení. 

f )  Intervenční centrum - Inter-
venční centrum je speciali-
zovanou službou pro oběti 
domácího násilí. Poskytovaná 

pomoc je bezplatná, diskrétní 
a může být i anonymní. Pro-
školení pracovníci poskytují 
odborné sociální poradenství, 
psychologickou podporu, 
jakož i pomoc při uplatňová-
ní práv oběti a obstarávání 
osobních záležitostí. V někte-
rých zařízeních je poskytová-
no na dobu nezbytně nutnou 
také krizové lůžko. Rozhodnu-
tí ohrožené osoby ohledně 
dalšího postupu při řešení 
domácího násilí je vždy plně 
respektováno.

4.  Jak funguje celý systém  
pomoci?

V rámci účinné pomoci osobám 
ohroženým domácím násilím 
byl vytvořen provázaný systém 
spolupráce jednotlivých pomá-
hajících institucí. Např. dojde-li 
v obydlí k policejnímu vykázání 
násilné osoby, má policista po-
vinnost do 24 hodin informovat 
příslušné intervenční centrum. 
Pracovník intervenčního cent-
ra následně nabídne ohrožené 
osobě nejpozději do 48 hodin 
další pomoc. Dále je informován 
příslušný soud a v případě, kdy 
ve společném obydlí žije nezle-
tilé dítě, je informován příslušný 
orgán sociálně-právní ochrany 
dětí. 
 Bc. Petra Morávková, 
 vedoucí OSV

Intervenční centrum 
v našem regionu:  

Intervenční centrum 
občanského sdružení Spirála

K Chatám 22
403 40 Ústí nad Labem

tel. 472 743 835
475 511 811

475 603 390 (nepřetržitě)
e-mail: spirala.cki@volny.cz

www: www.spirala-ul.cz 
čerpáno ze stránek  veřejného 

ochránce práv
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Poradna Prosapia, Na Sklípku 373/37, Ústí nad Labem
Poskytování právních informací obětem trestného činu

Stali jste se obětí trestného činu?
Nevíte, jaká máte práva, co dělat? Potřebujete poradit? 

Poradna Prosapia Vám bezplatně poskytne právní inforrmace a nabídne:

Obraťte se s důvěrou na naše pracovníky:

Provozní doba poradny:
Po  09.00 - 12.00 (telefonické konzultace)
Út  16.00 - 18.00
St   09.00 - 12.00       13.00 - 15.00
Čt  09.00 - 12.00
Mimo stanovenou dobu lze konzultace domluvit individuálně.

 služba Poskytování právních informací obětem trestných činů je spolufinancována z rozpočtu ministerstva spravedlnosti.
Akreditace ministerstva spravedlnosti č. 2013004/P

•   Konkrétní varianty  účinného řešení 
obtížné situace.

•   Srozumitelné informace o tom, jaká 
jsou práva oběti trestného činu.

•   Poradenství o možnostech náhrady 
škody.

•   Orientaci v trestním řízení.
•   Příjemné, diskrétní a bezpečné pro-

středí pro sdílení emocí a životních 
situací.

•   Zprostředkování či zajištění 
doprovodu oběti na jednání s orgány 
činnými v trestním řízení a jinými 
institucemi.

•  Odborné sociální poradenství, 
zprostředkování dalších služeb.

•  Zastoupení zmocněncem v průběhu 
celého trestního řízení (zastoupení 
při jednání na policii, u soudu aj. 
orgánů).

● Poradenství poskytujeme i anonymně

Poradce:
Mgr. Jan Müller
Tel.: 604 315 898
E-mail: j.muller@prosapia.cz

Sociální pracovnice:
Bc. Alena Gieszmanová
Tel.: 702 057 974
E-mail: a.gieszmanova@prosapia.cz

Pracovnice v sociálních službách:
Petra Kurendová
Tel.: 736 482 256
E-mail: p.kurendova@prosapia.cz



www.usti-nad-labem.cz

FÓRUM 
městského obvodu 

Ústí nad Labem Neštěmice

Veřejná diskuze o problémech, 
které obyvatele trápí

Aula Základní školy Anežky České
Anežky České 702/17, Ústí nad Labem – Krásné Březno

Středa 4. 6. 2014 od 17 hodin

Program: 
diskuze o největších problémech v jednotlivých oblastech

(doprava, životní prostředí, rozvoj území, občan a úřad,
sport a kultura, volný čas a bydlení)

občerstvení • losování o ceny • bezplatné měření BMI a krevního tlaku • 
vystoupení žáků ZŠ



1. část  od 10:00 do 11:30 hod. (zaměřeno hlavně na malé děti)
2. část od 13: 00 hod.

areál dětských hřišť nad ulicí Neštěmická, část Krásné Březno, připraveny soutěže, odměny, občerstvení

Na Vaši návštěvu se velice těšíme. Městský obvod Neštěmice.

17. 6. 2014

pirátská chýše, loutkové divadlo, hledání pokladu, 
pirátská kapela, šerm, vystoupení fakírů, tance


