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NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE DOKONČENA 
Stavba „IPRM  IOP – Rekonstrukce a rozšíření komunikací, chod-
níků a parkovišť, veřejného osvětlení a kamerového systému,“ byla 
30. dubna dokončena. Stavební práce, rozdělené do dvou samostat-
ných etap, byly zahájeny v květnu loňského roku. Celkové náklady 
stavby přesáhly částku 70 mil. Kč. 

Byla provedena celková re-
konstrukce ulic Hlavní, K  Haldě 
a  Mlýnská, spojená s  opravami 
chodníků. V  rámci stavby byla 
vybudována nová parkoviště pro 
sídliště Mojžíř, stávající parkoviště 
u  vjezdu do  sídliště dostalo nový 
koberec a provedením vodorovné-

ho značení jednotlivých stání byla 
zvýšena jeho kapacita. Po celé trase 
oprav byla provedena rekonstruk-
ce veřejného osvětlení, osazen byl 
kamerový systém a  stavebními 
úpravami byla zvýšena bezpečnost 
přechodů pro chodce.

V současné době dodavatel stavby 
odstraňuje zjištěné nedodělky a sta-
vební úřad zahájil kolaudační řízení.

Po  provedení stavebních prací 
dostáváme podněty a připomínky 
občanů k  celé stavbě. Projekt ne-
řešil plochy na  odpadové nádoby, 

obyvatelé ulice Mlýnská nesouhla-
sili s  jejich umístěním na  novém 
parkovišti. Částečným přemístě-
ním nádob byl problém jen čás-
tečně vyřešen. Stavba nepočítala 
s rekonstrukcí chodníků mezi ulicí 
Mlýnská a  Seifertova, k  zastávce 
MHD. Protože se  jedná o  velmi 

používaný chodník provede cel-
kovou opravu Neštěmická radnice 
na  své náklady. Obdobná situace 
nastala u bytového domu J. Plachty 
191 a 192, tyto opravy budou zařa-
zeny do plánu v příštím roce.

Během celé stavby byla nut-
ná rozsáhlá dopravní omezení. 
Děkujeme všem občanům za  je-
jich vstřícnost a  pochopení. Přes 
všechny připomínky věříme, že 
provedené úpravy komunikací 
a  související stavby budou všem 
občanům dobře sloužit.
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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, 
za  krátkou dobu končí školní 

rok, děti se těší na prázdniny a my 
ostatní na dovolenou. 

I v tomto čísle našeho zpravodaje 
informujeme o  dění v  našich ma-
teřských a základních školách.

Připojujeme pozvání na  tradič-
ní akci „Hurá prázdniny“, kterou 
organizujeme pro malé i  velké 28. 
června 2012 na hřišti nad ulicí Neš-
těmická. Akce je odměnou za práci 
všem školákům.

Snažíme se o  zlepšení života 
v  našem městském obvodu. Za-
stupitelstvo schválilo v  rozpočtu 

letošního roku fi nanční prostřed-
ky na opravy chodníků a dětských 
hřišť. Pokračujeme v  opravách 
nemovitostí v majetku města, pro-
vozní dotace počítá se 7 mil. Kč 
na údržbu zeleně.

Je toho hodně, co máme v  plá-
nech udělat. Na  jedné straně jsme 
limitovaní fi nančními prostředky 
a  na  straně druhé,  vždy  musíme 
zvažovat, zda  to  co chceme vybu-
dovat  je dosti „vandaluvzdorné“.

Je nutností nebýt lhostejní k dění 
okolo nás. Většina nás chce bydlet 
v  krásném městě. Mrzí mne, když  
jedeme přes Cheb do  Německa 

a  vidíme upravená města a  obce. 
plné květin, bez plakátu vylepených  
na každém volném místě a bez po-
čmáraných fasád domů.

Až budete při Vašich prázdnino-
vých cestách za krásami naší vlasti 
nebo až za hranicemi republiky fo-
tografovat své dojmy, protože foto 
děláme hlavně z míst, která se nám 
líbí, zamyslete se nad tím, proč to 
nejde také v našem městě.

Vážení spoluobčané, přeji Vám 
příjemné prožití dovolené s načer-
páním nových sil.

Miloslava Válková 
starostka MO Neštěmice

ÚSTECKÝ PĚVECKÝ SBOR 
REPRESENTUJE V ZAHRANIČÍ

Přesně před rokem vystoupil Ús-
tecký pěvecký sbor (ÚPS) při setkání 
občanů Krásného Března v  kostele 
sv. Floriána za účasti Litoměřického 
biskupa Jana Baxala a  dalších du-
chovních. Setkání se zúčastnila i ná-
vštěva ze zahraničí.

Společnost Steyler Misionare Sv. 
Peter z  Tirschenreu v  Německu 
pozvala ÚPS pod vedením Jiřího 
Magasanika na  návštěvu, která se 
uskutečnila 19. května 2012.  Sbor 
zazpíval v  krásném klášteře Wald-
sassen a společně s místním sborem 

v kostele Sv. Petra v Tirschenreuthu. 
Pan farář J. Mazura společně s pá-

terem R. Holzgrtnerem, kteří celou 
společenskou akci připravili, byli 
s výsledkem koncertů velice spoko-
jeni. 

Návštěvy se zúčastnila i Miloslava 

Válková, starostka MO Neštěmice, 
která uvedla: „Měla jsem velice pří-
jemnou úlohu, informovala jsem 
přátele v Německu o otevření opra-
veného zámku v  Krásném Březně 
a  o  zahájení oprav kostela Sv. Flo-
riána. Také jsem přidala pozvání 
do Ústí nad Labem.“

Pan Hanuš Adamec doyen  ÚPS 
dodává :“ Oba naše pěvecké soubory 
věří, že si společně zazpíváme v nově 
opraveném kostele Sv. Floriána 
v Krásném Březně“.

BUDOUCÍ ŠKOLÁCI 
SE PŘIPRAVUJÍ

Začátkem letošního roku or-
ganizovaly základní školy „Zápis 
prvňáčků“. Z  8 mateřských ško-
lek našeho obvodu se chystá za-
sednout do  lavice své první třídy 
celkem 222 dětí. Mateřské školy 
připravily tradiční rozloučení, 

na kterém nebude chybět šerpová-
ní, hry a sladké odměny. Základní 
školy organizují v průběhu měsíce 
června pro své prvňáčky a  jejich 
rodiče setkání s novou paní učitel-
kou. ZŠ v ul. Hluboká má připrave-
né setkání s prvňáčky na 5.6.2012.

Eliška Césarová a Kateřina Válková při zápisu prvňáčků v ZŠ Hluboká. 
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SVÁŤOVO DIVIDLO BAVILO V ZŠ HLUBOKÁ
Neštěmice - Zábavná akce pro děti školní družiny proběhla na půdě 
základní školy v ulici Hluboké. Nepřijel tam nikdo jiný, než úspěšný 
soubor Sváťova dividla, který rozpumpoval atmosféru a postaral se 
o příjemně strávené odpoledne v rytmu populární hudby.

A nebylo to poprvé, kdy se popu-
lární bavič Sváťa představil v  Neš-
těmicích, pro malé děti měl tehdy 
připravenou pohádku O  pejskovi 
a  kočičce, sklidil ovace a  vykouzlil 
dětské úsměvy. A právě velmi dobrá 
zkušenost stála za  pořádáním další 
akce - karnevalu. Děti nemohly ani 
dospat a  musely si poradit s  dile-
matem, za  co půjdou převlečené. 
Při vlastní tvorbě se fantasii meze 
nekladly a  děti hýřily originalitou. 

Od  princezny až po  Zoro mstitele, 
zvěrolékařku či rytíře. Masek bylo 
na  parketu bezpočet a  Sváťa měl 
těžkou hlavu z  toho, která je to ta 
nejhezčí. Během akce děti prošly 
různými soutěžemi o  sladké ceny, 
vyzkoušely si své znalosti v  pozná-
vání pohádkových písní, pronikly 
do  tajů ptačího tance a  zatančily si 
na  moderní melodie. Těšit se mo-
hou zase příště, až si Sváťa najde ces-
tu do školní družiny v ZŠ Hluboká.

OPRAVA 
NEMOVITOSTÍ MĚSTA

Důležitým zdrojem příjmů 
rozpočtu Městského obvodu 
Neštěmice jsou každoročně 
výnosy z pronájmu nebytových 
prostor v  nemovitostech, které 
jsou majetkem města.

V  těchto objektech je samo-
zřejmostí provádění standart-
ních oprav. V  minulých letech 
byly provedeny i celkové rekon-
strukce objektů, např. Opletalo-
va 276 (zdravotní a rehabilitač-
ní středisko) nebo Drážďanská 
489/25 (ordinace veterináře). 
V  letošním roce rozhodli za-
stupitelé provést výměnu oken 
u objektu Zdravotního středis-
ka dětí Hluboká ul. a u objektu 
restaurace Na Skalce. 

NOVÉ OPLOCENÍ HŘIŠTĚ 
V NEŠTĚMICKÉ 
ULICI KRÁSNÉ BŘEZNO

NĚCO NOVÉHO PRO DĚTI, 
RODIČE A PRARODIČE 

V  letošním roce se podařilo 
vyčlenit větší množství fi nanč-
ních prostředků pro vybudování 
nových a  rekonstrukci stávajících 
dětských hřišť po celém městském 
obvodu.

Děti z  okolí Vojanovy ulice se 
mohou radovat z nového dětského 
vybavení od fi rmy KARIM Europe 
s.r.o. Jedná se o  lezeckou stěnu se 
skluzavkou, vahadlovou houpač-
kou, školní tabuli, tři typy opičí 
dráhy. Hřiště bylo doplněno i no-
vými lavičkami.

V  dolní části Krásného Března 
v  Neštěmické ulici jsme zajistili 
opravu plotu kolem hřiště v  Neš-
těmické ulici, kde došlo k  opravě 
a  novému omyvatelnému nátěru 
přilehlé zídky, kterou v  nejbliž-

ších dnech ozdobí kresbou děti ze 
základní a  umělecké školy v  ulici 
Husova. V areálu tohoto hřiště by 
měla být v  druhé polovině letoš-
ního roku vybudována venkovní 
posilovna pro dospělé a  doplnění 
dětského hřiště novými prvky.

Nové dětské dřevěné prvky byly 
fi rmou Tomovy parky osazeny 
v parku před radnicí tak, aby ladily 
s  dřevěným vláčkem, který parku 
vévodí od nového roku.

K  rekonstrukci dětského hřiš-
tě došlo za  radnicí mezi ulicemi 
Opletalova a  Seifertova, kam byl 
přestěhován domeček na  pružině 
z  ulice Mlýnská, a  byly osazeny 
palisády, které budou zabraňo-
vat splavování písku z celé plochy 
hřiště. Toto hřiště bude doplněno 

skluzavkou a malými pružinovými 
houpadly, které byly dříve v  par-
ku před radnicí a  fi rma Tomovy 
parky dodá v  červnu tohoto roku 
dřevěný kolotoč a trojhrazdu. Pro-
stranství bude až do  června v  re-
konstrukci.

Za největší hit tohoto roku bude 
určitě venkovní posilovna na  síd-
lišti Skalka v  ulici Peškova, která 
je součástí nového hřiště vedle 
mateřské školky. Pět posilovacích 
strojů v blankytně modré barvě je 
určeno pro všechny lidi starších 12 
let, kteří si rádi zacvičí na čerstvém 
vzduchu. Posilovací prvky jsou vy-
robeny a  nainstalovány pro prak-
tické cvičení nejen pro jednotlivce, 
ale i pro dvojice. Dětské hřiště bylo 
doplněno také barevným proléza-
cím tunelem STONOŽKA.

V  Mojžíři na  hřišti v  ulici J.
Plachty fi rma Flora umístila dvě 
herní sestavy – jednu se skluzav-
kou, druhou s hrazdou a kladinou. 

V  současné době se pilně uklízí 
a  připravuje areál bývalého kou-
paliště v  Mojžíři, na  jehož místě 
vzniknou v  nejbližší budoucnosti 
prostory pro volnočasové aktivity. 

V letošním roce ještě plánujeme 
osazení venkovních fi tness prv-
ků na hřiště nad ulicí Neštěmická 
a doplnění dětských prvků do uli-
ce Keplerova.

Milí spoluobčané, věříme, že ra-
dost novými dětskými prvky jsme 
udělali nejen dětem, ale i  Vám 
dospělým. Zároveň doufáme 
v  ohleduplnost nejen k  novému 
vybavení tak, aby co nejdéle slou-
žilo ke svému účelu. Odstraňování 
závad na poničených prvcích stojí 
nemalé prostředky, které by se daly 
využít daleko lépe.

Oplocení areálu sportovního 
hřiště v Neštěmické ulici bylo delší 
dobu lákadlem vandalů, kteří plot 
ničili, části odcizili. Městský obvod 
oslovil fi rmu HA&LO v.o.s., která 
se ujala celkové rekonstrukce oplo-
cení, tzn. doplnění chybějících dílů 
(ze 130 ks chybělo 37 ks), opravy 
stávajících plotových dílů, doplně-
ní a opravy sloupků a nového nátě-

ru kompletního oplocení za celko-
vou částku 129 480,-Kč. 

V rámci rekonstrukce plotu byla 
opravena a  nově natřena přileh-
lá zídka, kterou děti z  místní Zá-
kladní a umělecké školy v Husově 
ulici zvelebily vkusnou a  veselou 
kresbou. 

Věříme, že nový kabátek spor-
tovního hřiště zaujme nejen děti, 

které si mají kde hrát, ale i dospělé, 
kterým by nemělo být lhostejné, 
jak se mládež chová. Neváhejte 
a volejte Městskou policii, jakmile 
se hřiště ocitne v rukou vandalů.    

Děkujeme a  přejeme příjemné 
chvíle strávené v areálu sportovní-
ho hřiště.
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pokračování na str. 5

SLUŽEBNA POLICIE ČR BUDE ZŘÍZENA 
V KRÁSNÉM BŘEZNĚ

Policie ČR bude opět sídlit 
v  Krásném Březně. Nová služeb-
na bude zřízena v  Corsu. Návrat 
policie do  čtvrti je výsledkem 
jednání primátora města Ústí nad 
Labem Ing.  Víta Mandíka s  ve-
doucím územního odboru policie 
plk. Mgr. Vladimírem Danylukem 
a vedením obvodu. Město Ústí nad 
Labem vyšlo v řadě ohledů policii 
vstříc a tak vzniku služebny již ne-
brání žádné překážky. Cílem po-
licistů bude zajišťovat bezpečnost 
nejen v Krásném Březně, ale v ce-
lém městském obvodu Neštěmice. 

„Jednání mezi městem Ústí nad 

Labem a zástupci ředitelství policie 
Ústeckého kraje vedla k  nalezení 
společného řešení. Jsem rád, že se 
Krásné Březno a městská část Neš-
těmice dočkaly obnovení služebny 
Policie ČR. Jsem přesvědčen, že 
tento krok přispěje k posílení bez-
pečnosti a  lepší ochraně občanů,“ 
uvedl primátor Mandík.

Po období, kdy v Krásném Břez-
ně nepůsobilo ani jedno pracoviště 
státní a městské policie, se situace 
mění k lepšímu. Služebna městské 
policie byla v Corsu otevřena před 
rokem a nová služebna Policie ČR 
zde začne pracovat v červnu.

MÍSTOSTAROSTA JAROSLAV TÁBORSKÝ
Vážení spoluobčané,

víte, že jsme druhý nejlidna-
tější obvod v  Ústí nad Labem? 
Máme téměř 25 tisíc obyvatel, 
Centrum má 35 tisíc, Severní 
Terasa 21 tisíc a Střekov 14 tisíc. 
Chci proto náš obvod představit 
i  v  rámci Městských novin, kde 
v článku „Představujeme Městský 
obvod Neštěmice“ popisuji v prv-

ní části náš obvod i ostatním Ús-
tečanům.

Náš obvod také vlastní poměr-
ně rozsáhlý majetek: byty, neby-
tové prostory, pozemky. Výnosy 
z tohoto majetku nám pomáhají 
udržet nejen chod obvodu, ale 
i  obnovu majetku a  opravu in-
frastruktury. Uvedené výnosy 
jsou dobrým zdrojem pro zacho-
vání investic i  pro budoucí léta. 

Předpokladem je upřednostně-
ní pronájmů před prodeji. Díky 
tomu můžeme opět v tomto roce 
dokončit výměny oken a  balkó-
nových sestav u  bytových domů 
Anežky České 19 a  21, opravit 
střechy a  další prvky bytových 
domů, vše v  celkové výši cca 4,5 
mil Kč. Máme vytvořenou i  do-
statečnou rezervu na  nenadálé 
situace. 

PLÁN OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ PRO ROK 2012
A. České 19 výměna oken, balkonových sestav 1,3 mil. Kč
A. České 19 výměna plynových hadic ke sporáku 51 tis. Kč
A. České 21 výměna oken, balkonových sestav 1,3 mil. Kč
A. České 21 výměna plynových hadic ke sporáku 51 tis. Kč
Čechova 10 rekonstrukce střešní krytiny 430 tis. Kč
Čechova 12 rekonstrukce střešní krytiny 430 tis. Kč
Křižíkova 6 výměna střešních oken 250 tis. Kč
Opletal. 170 oprava hydroizolace základů domu 50 tis. Kč
Opletal. 220 rekonstrukce střešní krytiny 250 tis. Kč
Opletal. 220 oprava hydroizolace základů domu 50 tis. Kč
Opletal. 276 oprava hydroizolace základů domu 50 tis. Kč
Veslařská 134 rekonstrukce střešní krytiny 150 tis. Kč
Veslařská 135 rekonstrukce střešní krytiny 150 tis. Kč
rezerva na základě zjištění v průběhu roku 1,35 mil. Kč

Městský obvod Ústí nad Labem 
– Neštěmice má v  majetku cel-
kem 375 obecních bytů. Od  ledna 
do dubna letošního roku bylo nově 
pronajato 16 uvolněných bytových 
jednotek. Pronájem bytů se řídí 
Pravidly pronájmu obecních bytů 
v MO Ústí nad Labem-Neštěmice. 
Informace o volných bytech a pod-

mínky pro přihlášení žadatelů jsou 
průběžně zveřejňovány na  úřední 
desce.  Pokud žadatel o byt splňu-
je podmínky, může si podat žádost 
a  je zařazen do  výběrového říze-
ní na  konkrétní byt. Po  schválení 
v  radě, žadatel o  byt uhradí před 
podpisem nájemní smlouvy kauci 
(tj. trojnásobek nájmu a  služeb). 
Nájemní smlouvy jsou nejprve 
uzavírány na rok a v případě, že ná-
jemce plní řádně své povinnosti, je 
nájemní smlouva opakovaně pro-

PRONÁJMY 
OBECNÍCH BYTŮ

dlužována o další tři roky (schvále-
no Radou 14. 5. 2012).

Pravidla platí pro všechny obecní 
byty v MO Neštěmice, výjimkou je 
pouze bytový dům Rozcestí 722/3, 
který je určen pro seniory (viz obr.). 
Tento dům se nachází na sídlišti Vy-
hlídka a má celkem 96 bytových jed-
notek (o velikosti 0+1, 1+1). Podání 
žádosti o  byt v  uvedeném domě je 
bezplatné, ale kauci (ve výši trojná-
sobku nájmu a služeb) hradí žadatel 

OBJEKT 
V ROZCESTÍ 788/4 
MÁ NOVÉHO 
VLASTNÍKA

Od   11. 4. 2012 má objekt 
Rozcestí 788/4, k.ú. Krás-
né Březno nového vlastníka.  
Městský obvod Ústí nad La-
bem-Neštěmice jej prodal Fon-
du ohrožených dětí, o.s., který 
zde bude provozovat zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc s  přechodnou rodin-
nou péčí, veřejnosti známý pod 
názvem  Klokánek. V současné 
době jsou na  objektu prová-
děny stavební úpravy. Uvede-
ní do  provozu je plánováno 
ke konci letošního roku. 
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jako u ostatních bytů.  Žádosti těch-
to žadatelů jsou nejprve zaevidovány 
do pořadníku a postupně vyřizová-
ny. Délka doby, ve které žadatel čeká 
na nabídku bytu, je závislá na počtu 
uvolněných bytů. V  loni bylo uza-
vřeno 11 nových nájemních smluv 
na  volné obecní byty v  domě Roz-
cestí 722/3, v letošním roce byly uza-
vřeny zatím 4.

Miroslava Lipertová, 
Odbor správy a údržby 

obecního majetku

DLUŽNÍCI A DLUHY

Za období listopad 2011 až květen 
2012, tedy půl roku od  minulého 
článku o dluzích, se podařilo dlužné 
částky i  počty dlužníků podstatně 
snížit. Bylo podáno 6 výpovědí z ná-
jmu, 17 žalob na dluhy a 7 exekucí. 
Celkem jsme exekučně vymohli 
153.000,- Kč, což je o víc než 100% 
proti minulému období. Současně 
jsme prodali 24 pohledávek (dlu-
hů) v  celkové výši 1.921.731,- Kč. 
V  dubnu byla Radou vybrána 
ke  spolupráci společnost zabývající 
se vymáháním dluhů. Tímto kro-
kem chceme ještě zvýšit úspěšnost 
likvidace dluhů a dlužníkům tím dát 
jasný signál, že v  tomto městském 
obvodu nebudou mít život lehký.  

Jaroslav Dědek, 
Odbor správy a údržby 

obecního majetku

UŽ JE TU OPĚT JARO
A ZAHRÁDKÁŘI JSOU
V PLNÉ POLNÍ

Těší nás, že o zahrádky v našem 
neštěmickém obvodu je stále zá-
jem. 

Jejich počet se od loňského roku 
prakticky nezměnil - v  Krásném 
Březně je uzavřeno cca 160, v Neš-
těmicích cca 120 a  v  Mojžíři cca 
50 nájemních smluv za účelem za-
hrádkaření.

Zahrádky se nachází v  různém 
terénu, jak na  rovině, tak v  mír-
ném až velmi svažitém terénu, jak 
na okraji obvodu, tak v sídlišti.

Pěkný výhled mohou poskyt-
nout zahrádky nacházející se 
v Mlýnské ulici nad Tescem, které 
sahají až pod sídliště Na  Skalce, 
zahrádky pod Doběticemi, nad 
Žežickou ulicí v Krásném Březně, 
tak zahrádky pod sídlištěm Na Vy-
hlídce v Turistické ulici.

Pro ty zahrádkáře, kteří dávají 
přednost rovině a nevadí jim mír-
ný ruch, jsou určeny zahrádky na-
příklad v Pekařské ulici v Krásném 
Březně nebo v ulici Májová v Neš-
těmicích nebo ve  Vodařské ulici 
v Mojžíři.

Ti z  Vás, kteří máte o  poze-
mek pro zahrádku zájem, sledujte 
zveřejněné záměry o  pronájmu 
pozemků na  úředních deskách 
po  celém obvodu a  rovněž úřední 
webové stránky. Také se můžete 

místostarosta 
Jaroslav Táborský
pokračování

VÝMĚNY ZŘIZOVACÍCH 
PŘEDMĚTŮ V BYTECH

Kromě oprav budov konečně 
můžeme přikročit i  k  rozsáhlejší 
výměně zařizovacích předmětů. 
Dosavadní praxi kompletní vý-
měny předmětů především u nově 
pronajímaných bytů jsem změnil 
na  plánovanou výměnu zařizo-
vacích předmětů ve  všech našich 
bytech, protože si vážíme našich 
dlouholetých nájemníků. Přehled 
předmětů je téměř hotov a na jeho 
základě se letos uskuteční výměna 
předmětů, které jsou již v  hava-
rijním stavu, v  dalších letech pak 
výměna všech dožívajících před-
mětů. 

OPRAVY CHODNÍKŮ

POPLATEK 
ZA ODVOZ 
KOMUNÁLNÍHO
ODPADU

Připomínáme všem občanům, 
že v listopadu roku 2010 Zastupi-
telstvo města Ústí nad Labem vy-
dalo Obecně závaznou vyhlášku 
č. 5/2010, kterou se od  1.1.2011 
znovuzavádí poplatek za  komu-
nální odpad.

Výše poplatku je 500 Kč na 
1 občana s  trvalým pobytem 
na  území našeho města s  vý-
jimkou dětí do  3 let svého věku 
(včetně celého kalendářního 
roku, ve  kterém dovrší 3 let). 
Splatnost poplatku je najednou 
do  30. 9. 2012.

o  volných pozemcích informovat 
na  telefonním čísle 475  275  123. 
Pak už stačí podat žádost a počkat 
na rozhodnutí Rady městského ob-
vodu Ústí nad Labem - Neštěmice. 

Vážení zahrádkáři, pěstitelé 
a milovníci relaxu v zeleni, přejeme 
Vám bohatou úrodu a ničím a ni-
kým nerušený klid na  zahrádkách 
a děkujeme, za projevený zájem.

Odbor správy 
a údržby obecního majetku

ÚMO Neštěmice

Budeme také realizovat opra-
vy chodníků ve  výši 1,5 mil Kč. 
Tolik stručné informace z  oblasti 
majetku, další informace můžete 
průběžně nalézt na www.nestemi-
ce.eu jak v části Rozpočet MO tak 
v ostatních rubrikách.

 
Závěrem chci popřát všem 

spoluobčanům příjemné prožití 
prázdnin, načerpaní sil a  hodně 
osobní pohody. 

místostarosta 
Jaroslav Táborský

pokračování ze str. 4

KAVÁRNA FOKUS KAFE 
SLAVÍ SVÉ 5. NAROZENINY 

Kavárna Fokus kafe, kterou pro-
vozuje sdružení Fokus Labe, a  v  níž 
veřejnost obsluhují a pracovně se tak 
integrují lidé s duševním onemocně-
ním, oslavila 15. 5. své již páté výročí. 
Kavárnu Bárka, kterou před pěti lety 
slavnostně pokřtil fi lmový a divadelní 
herec Roman Zach, byla v březnu le-

tošního roku přejmenována na Fokus 
kafe Ústí nad Labem. I po pěti letech 
v nekuřácké kavárně probíhají různé 
kulturní akce, především projekce 
dokumentů, různé umělecké projekty 
a  výstavy, jakož i  pravidelné měsíční 
setkávání s  vědci (Science café). Je 
zde zákazníkům také nabízeno, vedle 

tradičního kavárenského sortimentu, 
rovněž občerstvení z vlastní gastrono-
mické produkce Fokusu.

Provozovatelem kavárny je ob-
čanské sdružení Fokus Labe, které 
letošní rok slaví 20 let svého půso-
bení v  Ústí nad Labem (dále také 
v Teplicích, Litoměřicích a Děčíně). 
Fokus Labe podporuje lidi s dušev-
ním onemocněním v návratu (veli-
ce často z  léčeben, domácí izolace) 
do běžného způsobu života a dalšího 
uplatnění ve společnosti. Fokus pro-
to poskytuje pro tyto občany nejen 
sociální služby, ale umožňuje i jejich 
zaměstnávání v chráněných dílnách. 
Práce v  kavárně (obsluha, prodej) 
je vlastně vyústěním mnohaletého 
úsilí o jejich další pracovní zapojení 
v rámci jejich pracovní rehabilitace. 
Důraz je kladen na trénink a rozvoj 
pracovních dovedností, na  nácvik 
zvládání pracovní a  sociální zátěže. 
V  současnosti v  kavárně pracuje 
sedm zaměstnanců se zdravotním 
postižením, a to v různých, zkráce-
ných pracovních úvazcích.

INFORMACE 
PRO MAJITELE PSŮ

Znovu připomínáme všem 
majitelům psích miláčků, kteří 
mají řádně zaplacený poplatek 
za  psa, pro letošní rok, si mo-
hou vyzvednout na  fi nančním 
odboru - Úřadu městského ob-
vodu Ústí nad Labem - Neště-
mice dárek. Jedná se o pouzdro 
na sáčky pro sběr psích exkre-
mentů včetně 100 ks náhrad-
ních sáčků. Všichni společně 
usilujme o čistější veřejná pro-
stranství.
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DOBROVOLNÍ HASIČI MAJÍ 
STÁLE PLNÉ RUCE PRÁCE

Od  začátku tohoto roku jsme 
my, dobrovolní hasiči z  Mojží-
ře, stále v  jednom kole. Za  prv-
ní 4 měsíce tohoto roku jsme 
již vyjeli k  16 zásahům. Mezi ty 
nejnáročnější patřil například 
požár továrny na  výrobu prs-

kavek v  Neštěmicích. Zde jsme 
se nepotýkali jen se samotným 
ohněm, ale i  teplotou okolního 
vzduchu, která sahala hluboko 
pod bod mrazu. Voda v hadicích 
zamrzala, což komplikovalo do-
pravu vody, zejména při tzv. do-

hašovacích pracích. 
Psychicky i  fyzicky náročný 

zásah jsme zažili u nehody kami-
onu, který převážel malá selata. 
Z 800 čuníků se jich více než 400 
nepodařilo zachránit. 

Do kategorie kuriózních zásahů 
lze zařadit nahlášený požár potra-
vin v panelovém domě v Mojžíři. 
Po  otevření bytu jsme zjistili, že 
se nejedná o  potraviny na  plot-
ně, nýbrž o  zapálenou deratizač-
ní dýmovnici na  hubení hmyzu. 
Člověku běhá mráz po zádech při 
představě, co všechno mohla tato 
lehkomyslnost způsobit v  domě 
plném lidí. 

Vedle pomoci druhým se mu-
síme neustále starat o  výjezdo-
vou techniku. Při poslední akci 
nám vypověděla službu převo-
dová skříň u  Avie. Budeme se 
snažit ji svépomocí opravit, ale 
u  40 let starého automobilu to 
bude náročné. Na  nový vůz bo-
hužel peníze z  rozpočtu nikdo 
neuvolní. 

Kromě výjezdů se společně vě-
nujeme výcviku. Provádíme pra-
videlně tematická školení členů 
výjezdové jednotky, námětová 
cvičení se složkami IZS a  v  ne-
poslední řadě zaučujeme naše 
nástupce. Na  kroužek mladých 
hasičů dochází mnoho šikov-
ných dětí, z  nichž jednou vyros-
tou opravdoví hasiči. Věříme, že 
i  naše dorostenky, pod vedením 
Ondry Daška, letos zvládnou při-
vézt nejcennější kov ze soutěže 
v požárním sportu.

Náš sbor se také zúčastňuje růz-
ných společenských akcí. V břez-
nu jsme připravili hasičskou 
zábavu. Organizace a  program 
byl veřejností hodnocen velice 
pozitivně, což nás potěšilo. Jako 
každý rok, i  letos jsme pořádali 
prvomájovou oslavu ve zbrojnici. 
Setkávají se zde mladší a  starší 
generace hasičů. Zpestřením osla-
vy je soutěž o  zdolání Strážného 
vrchu. Tato skalnatá dominanta 
trčící se nad Mojžířem je výzvou 
pro ty nejlepší z nás. 

V  tomto roce nás čeká ještě 
spousta dřiny, soutěží i  zábavy. 
Držte nám palce a občas nás od-
měňte trochou uznání. 

 Děkujeme

MEZINÁRODNÍ MOZARTOVA KLAVÍRNÍ 
SOUTĚŽ ŘÍM – FRASCATI

Dne 4. 5. až 6. 5. 2012 se v Římě – 
Frascati sešli mladí klavíristé z celé-
ho světa, aby změřili své síly v jedné 
z  nejprestižnějších mezinárodních 
klavírních soutěží Concorso Piani-
stico Internazionale „Mozart“. Le-
tošního ročníku se zúčastnilo na 70 
klavíristů z  Itálie, Ruska, Rumun-
ska, Japonska, Číny, Polska, Ukraji-
ny, Dánska, Španělska, Srbska, Lit-
vy, Lotyšska, Chorvatska, Arménie, 
Moldavska, Malajsie, Bulharska, 
Gruzie a Černé Hory. Také porota 

měla mezinárodní složení v  čele 
s  Maryléne Mouquet z  Francie, 
ostatní porotci pocházeli z  Japon-
ska, Itálie a  Argentiny. Atmosféra 
celé soutěže probíhala ve velmi vy-
pjaté náladě, protože úroveň soutě-
že byla neobyčejně vysoká a  slabší 
výkony se vyskytovaly zcela oje-
diněle. Vynikající interpreti přijeli 
z Číny, Polska a Ruska.

Jak již název soutěže napovídá, 
soutěžní program musel obsahovat 
nejméně jednu skladbu W. A. Mo-
zarta, zbývající část programu byla 
volná a měla co nejvíce demonstro-
vat hudební a technickou vyspělost 
hráče, tónovou kulturu a celkovou 
přesvědčivost interpretace. 

Jediné co by se dalo organiza-
ci soutěže vytknout, je minimální 
možnost rozehrání na  jinak pře-
krásném klavíru Steinway. Každý 
soutěžící se musel vejít do  jedné 
minuty a  o  klavír byla doslova 
rvačka. Všichni naši reprezentanti 
s láskou vzpomínali na bezchybnou 
organizaci a  luxusní možnosti ro-

zehrávacích tříd, přesných rozpisů 
a  časového harmonogramu našich 
českých soutěží. 

Základní uměleckou školu 
v  Neštěmicích reprezentovalo 5 
mladých klavíristů, z nichž většina 
má za sebou řadu úspěchů. Neště-
mičtí si na  soutěži vedli opravdu 
skvěle a  jako jediná zahraniční 
skupina umístila všechny své repre-
zentanty na stupních vítězů. Nikdo 
se do  Čech nevracel s  prázdnou 
a na takový úspěch jsme si netrou-
fali ani pomyslet.

Teprve desetiletá Klára Šponaro-
vá, která se v letošním roce stala též 
laureátkou mezinárodní klavírní 
soutěže Amadeus v Brně, získala 2. 
místo, v dalších kategoriích získala 
Hana Mézlová čestné uznání, Rena-
ta Fričová a Eva Strejcová, které obě 
v  loňském roce staly absolutními 
vítězkami v italské Barlettě, získaly 
2. místo a  nejvyšší cenu, 1. místo, 
si odnesl Roman Frič ml. Ten také 
na slavnostním koncertě vítězů hrál 
svého oblíbeného Rachmaninova, 

za kterého sklidil neobyčejně bouř-
livý aplaus. 

Přípravě na  soutěž předcházela 
řady interních i  veřejných přehrá-
vek, které v  dubnu vyústily slav-
nostním benefi čním koncertem 
v  Muzeu města Ústí nad Labem. 
Tohoto koncertu se zúčastnila ná-
městkyně primátora paní Zuzana 
Kailová z  Magistrátu města Ústí 
nad Labem, paní Jana Ryšánková 
z Krajskému úřadu, starostka ÚMO 
Neštěmice paní Miloslava Válko-
vá a  zástupci z  Odboru školství 
mládeže a  tělovýchovy. Děkujeme 
proto za  stálou přízeň a  podporu 
všem institucím i  jmenovaným 
představitelkám města Ústí nad La-
bem. Velkou měrou nám pomáhají 
uskutečňovat naše soutěžní ambice, 
uspokojovat umělecké cíle a kvalit-
ně reprezentovat naše město Ústí 
nad Labem v  zahraničí. Podpory 
všech si nesmírně vážíme a budeme 
se snažit uhájit vítězství i  na  další 
soutěži v  Bologni, která nás čeká 
na přelomu května a června.
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ZŠ PRAKTICKÁ V NEŠTĚMICÍCH 
VOLILA MISS ŠKOLY

ZŠ praktická uspořádala minulý 
dubnový týden 2.ročník soutěže 
MISS školy. Do soutěže se přihlá-
silo 30 dívek od  přípravné třídy 
až po  9.ročníky.Předvedly se po-
stupně při rozhovoru s  porotou, 
v  promenádě ve  večerních šatech 

a ve volné disciplíně, jejíž součás-
tí byl především tanec a  zpěv. Při 
představení se porotě a  divákům 
a při rozhovoru s porotou děvčata 
musela prokázat své komunikační 
dovednosti, pohotovost a základní 
všeobecné znalosti.

 Příprava na  soutěž probíhala 
téměř 2 týdny, v průběhu kterých 
děvčatům pomáhaly s  nácvikem 
chůze, představení se porotě ,vý-
běrem a přípravou volné disciplíny 
včetně celkové choreografi e soutě-
že paní učitelky Mašátová a Mülle-
rová. V  porotě přijala účast paní 
ředitelka Pavelková, paní Válko-
vá, starostka MO Neštěmice, paní 
Bejčková a  Chalupová, kurátorky 
pro děti a mládež OSV ústeckého 
magistrátu, vítězka 1.ročníku sou-
těže Ž.Karičková a bývalý žák ško-
ly D.Kurej, který společně s další-
mi bývalými a  současnými žáky 
zajišťuje pravidelně hudební do-
provody při všech školních akcích.

 V  kategorii starších dívek se 
MISS školy stala žákyně 8.A Ni-
kola Ťuťová, v  kategorii mladších 
dívek se vítězkou stala Karolina 
Kmecová z přípravné třídy.V prů-
běhu soutěže hlasovali pro nej-
sympatičtější dívku žáci, pracovní-
ci školy a v hojném počtu přítomní 

rodiče a bývalí žáci, kteří podpořili 
dívky v jejich výkonech.

 O  příjemnou atmosféru celé 
akce se postarali nejen všichni 
přítomní, ale také svým hudeb-
ním doprovodem kapela složená 
z bývalých a současných žáků ško-
ly, která doprovázela jednotlivé 
soutěžící při volných disciplínách 
a  po  skončení ofi ciální části sou-
těže hrála k tanci a zábavě. Soutěž 
moderovala a  všechny soutěžící 
dívky zároveň podporovala v jejich 
výkonech pí.učitelka Müllerová.

 Poděkování patří paní ředitelce 
Pavelkové za  podporu celé akce, 
paní učitelkám, které akci zorgani-
zovaly, podílely se na její přípravě 
a  ostatním zaměstnancům školy, 
kteří s  akcí pomáhali, stejně tak 
patří poděkování paní Válkové, 
starostce Neštěmic, paní kurátor-
ce Bejčkové a  Chalupové, které 
přijaly nejen místo v  porotě této 
soutěže, ale také přijaly pozvání 
a  zúčastnily se již celé řady škol-
ních akcí.

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

 
Mgr. Dana Valinská

ZŠP Neštěmice

VŠEZNÁLKOVA 
OLYMPIÁDA

Na  základní škole Hluboká 
v  Neštěmicích se ve  čtvrtek 10. 
května uskutečnil již 3. ročník ob-
lastního kola Všeználkovy olym-
piády, která je určena pro žáky 1. 
stupně ZŠ.

Tříčlenná družstva z  různých 
ústeckých základních škol změřila 
své síly nejen ve všeobecných zna-
lostech, při kterých musela proká-
zat čtenářskou gramotnost, logické 
uvažování při řešení úloh, také své 
znalosti o  dominantách a  zajíma-

vostech Ústecka, poznatky o příro-
dě kolem nás, ale i svou obratnost 
a  šikovnost. Pro úspěšné splnění 
jednotlivých disciplín byla důležitá 
schopnost družstva spolupracovat 
a vzájemně se doplňovat. 

Každým rokem jsou soutěžní 
úkoly inovovány, v  letošním roce 
bylo využito na všech stanovištích 
interaktivních tabulí, které škola 
získala v rámci projektu „EU pení-
ze školám“. 

Olympiády se zúčastnilo 13 ús-

teckých škol, z  toho 10 ve  všech 
kategoriích, v celkovém počtu 180 
dětí. Nejlépe se letos vedlo žákům 
ze ZŠ a  MŠ Povrly (1. místo), ZŠ 
Velké Březno (2. místo) a ZŠ Stří-
brnická (3. místo). Vítězná druž-
stva byla oceněna hodnotnými 
cenami, ale i  ostatní soutěžící si 
odvezli drobné ceny a  upomínky 
na tuto soutěž.

Z  důvodu zamezení spekula-
cí o  zvýhodnění žáků pořádající 
školy, se naše škola oblastního 
kola nezúčastnila. Žáci naší školy 
si stejnou soutěž vyzkoušeli již 26. 
dubna. Za každou třídu soutěžila 2 
družstva, školního kola se zúčast-
nilo 96 žáků. 

Nejlépe si vedli tito žáci: 
ročník - I. C - A. Landovská, M. 
Šanovská, O. Pomahač
ročník - II. A  - K. Poláčková, T. 
Husáková, B. Růžičková
ročník - III. C - K. Jurišová, P. Pe-
mlová, K. Žižková
ročník - IV. B - Pavel a Petr Eber-
mann, M. Neumann 
ročník - V. A - Tony Nguyen, To-
máš Nguyen, M. Barth

Děkujeme všem zúčastněným 
žákům, kteří si na  olympiádě 
ověřili své znalosti a  dovednosti, 

ale také učitelům, kteří se na  tuto 
akci připravili a podíleli se na  její 
úspěšné realizaci.

ZAJÍMAVOSTI 
Z OBVODU 

Ordinace zvěrolékaře 
Po  provedení nutných sta-

vebních úprav bude v  ulici 
Opletalova, část Neštěmice, 
otevřena nová ordinace pro 
majitele domácích mazlíčků.
Opravy pomníků pokračují 

V  části Neštěmice byla pro-
vedena celková oprava pomní-
ku v parku před radnicí.

Po  provedené opravě pís-
kovce na  2 pomnících v  Neš-
těmicích a  v  Mojžíři chybí 
pouze provedení úpravy zeleně 
u  pomníku v  areálu hřbitova 
Mojžíř. I  tyto práce chce rad-
nice do  konce letošního roku 
provést.
Dotace rozděleny 

Celkem 150 tis. Kč rozdělila 
rada městského obvodu z  roz-
počtu sportovním a  společen-
ským organizacím na akce roku 
2012. Všichni příjemci dotací 
působí v našem obvodu.
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Doba letních prázdnin je ideál-
ní k  návštěvě zoologické zahrady, 
neboť čas dovolených přímo vy-
bízí k  relaxaci a  odpočinku v  pří-
jemném prostředí. Ústecká zoo je 
v  tuto dobu již v plné letní sezóně 
a přístupné jsou oba vchody, spod-
ní z Drážďanské ulice i horní z ulice 
Výstupní. Zoo je otevřena od  8:00 
do  18:00 hodin a  lze zde strávit 
skutečně celý den. Během prázd-
nin je připraveno velké množství 
předváděcích akcí se zvířaty, který-

mi je ústecká zoo proslulá. Nejvíce 
jich na  návštěvníky čeká v  průbě-
hu víkendů a  začátky jednotlivých 
atrakcí na  sebe navazují. Začíná 
se dopoledne ve  spodní části zoo, 
kde je od  10:00 hodin připraveno 
krmení tuleňů (+ dále v 15:45 ho-
din), o čtvrt hodiny později (10:15 
hodin) krmení orangutanů, o  dal-
ší čtvrt hodinu populární cvičení 
lachtana Moritze (+ další cvičení 
v  15:30 hodin a  v  17:30 hodin). 
Spodní blok je zakončen v  11:00 

hodin krmením tapírů s komentá-
řem chovatelů, během předpolední-
ho času mohou návštěvníci potkat 
na pravidelné procházce po zoo se 
svými chovateli i dvě indické sloni-
ce Kalu a Delhi.

Ve střední části zoo čeká na ná-
vštěvníky o  víkendu krmení piraň 
(12:00 hodin), ke  kterému mohlo 
dojít díky rekonstrukci několika 
jihoamerických akvarijních nádrží 
ve  spodní části pavilonu exotária 
a  znovuobnovení chovu těchto 
dravých ryb. Ve  vedlejším pavilo-
nu šelem je pro malajské medvědy 
připraven tzv. medový strom (12:30 
hodin), kdy na  velké kmeny stro-
mů či do  různých úkrytů schová-

vají chovatelé potravu, medvědi ji 
hledají a  svým dlouhým jazykem 
vylizují.

Horní část zoo vévodí poněkud 
větší zvířata, takže komentované 
krmení je ve 14:00 hodin připrave-
no pro dlouhokrké žirafy a dalšího 
obyvatele Afriky – nosorožce tupo-

LÉTO MEZI ZVÍŘATY

nosého. Ve 14:30 hodin předvádějí 
v protějším výběhu svoji poslušnost 
při cvičení s  chovateli dvě indické 
slonice Kala a  Delhi, další popu-
lární obyvatelé ústecké zoo. Jedná 
se o  upevnění vzájemného vztahu 
a  ukázce toho, jakým způsobem 
probíhá komunikace mezi člově-
kem a zvířaty při kontaktním způ-

sobu chovu. Z poslední předváděcí 
akce mají největší radost malé děti, 
které se mohou od 13:00 do 17:00 
hodin mohou svézt na ponících.

Aktuální nabídka předvádě-
cích akcí je zveřejněna na  webo-
vých stránkách ústecké zoo (www.
zoousti.cz).

NAŠE ZOO 
Již druhým rokem se Městský 

obvod Neštěmice zapojil do pro-
gramu naší ZOO v  Krásném 
Březně „Adopce zvířat“. Na  fo-

tografii vidíte samici levharta 
obláčkového s jedním z loňských 
mláďat.

Právě chov tohoto levharta si 
obvod vybral a bude se i v příštích 
letech fi nančně podílet na  chovu 
tohoto krásného zvířete.
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

REG.ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.2.07/04.0011
NÁZEV A ČÍSLO GLOBÁLNÍHO GRANTU: 
CZ.1.07/1.2.07/ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DĚTÍ 

A ŽÁKŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

 ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB PRO ŽÁKY SE 
SOCIOKULTURNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM A SPU

TERMÍN REALIZACE: 
leden 2011 – červen 2012

HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU:

1.  Zajištění kvalitní péče pro žáky 
s poruchami učení – dyslexie, 
dysgrafi e atd...

2.  Vybavení školy tomu odpoví-
dajícími učebními pomůckami 
i technikou

3.  Zajištění bezplatného doučová-
ní pro žáky se špatným prospě-
chem

4.  Poskytnutí bezplatné pomoci 
sociálně slabým žákům i  jejich 
rodinám 

CELKOVÉ NÁKLADY:
1 970 542,80 Kč

O dosažení těchto cílů 
usilujeme prostřednictvím 
6 klíčových aktivit:

1.  Odborné vzdělávání pedagogů 
zaměřené na  vzdělávání dětí 
s SPU 

V  rámci této aktivity absolvovali 
všichni pedagogové vzdělávací se-
minář a získali osvědčení na vzdě-
lávání žáků se specifi ckými poru-
chami učení.

2. Implementace získaných zna-
lostí a nových vyučovacích metod 
do vzdělávacích plánů

ŠKOLA JE REALIZÁTOREM 
GRANTOVÉHO PROJEKTU

VÝROČÍ ZLATÉ SVATBY

18. února si přesně na den při-
pomněli 50. výročí uzavření sňat-
ku Rozálie a Rudolf Kiesswetterovi 
v  oddací síni na  Neštěmické rad-
nici. 

Všichni si vážíme krásného pří-
kladu manželů Kiesswetterových 
a  přejeme jim další dlouhá léta 
šťastného života, hodně zdraví 
a spokojenosti.

K INTERNETUK INTERNETU
VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘIPOJENÍVYSOKORYCHLOSTNÍ PŘIPOJENÍ

AKCE
PRO NOVÉ ZÁKAZNÍKY

OD 1. 5. 2012
• ZŘÍZENÍ PŘÍPOJKY ZA 1 KČ

• CENA JIŽ OD 249 KČ

CE

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

INFORMACE:INFORMACE:
475 503 061475 503 061

Učitelé školy po  absolvování výše 
uvedeného semináře zpracovali 
metodickou příručku, která obsa-
huje pracovní listy pro výuku žáků 
s SPU, odpovídajícím způsobem je 
pak aktualizován i školní vzdělávací 
plán.

3.  Rozšíření speciálně pedago-
gických služeb v oblasti ambu-
lantní nápravy 

Žákům, kterým byla diagnostiko-
vána některá z  forem SPU, škola 
umožňuje bezplatně docházet 
1 – 2 x týdně na tzv.„ambulantní 
nápravu“. Jedná se o  hodiny nad 
rámec běžné výuky, vedené od-
borně vzdělanými vyučujícími, 
kdy je pracováno s malými skupi-
nami ( 2 – 3 žáci ). Cílem těchto 
hodin je dosáhnout kompenzace 
těchto poruch tak, aby se je poda-
řilo buď úplně odstranit nebo ale-
spoň minimalizovat jejich dopady 
na žáky.

4.  Vybavení 2 učeben pro výuku 
hodin AN 

Za  tím účelem škola kompletně 
vybavila 2 učebny počínaje inter-
aktivními dataprojektory, přes po-
čítače, učební pomůcky až po  žá-
kovský nábytek.
5.  Terénní sociální práce pro ZŠ 

Mojžíř
6.  Individuální doučování dětí 

ZŠ Mojžíř
Na  obě tyto aktivity bylo vypsá-
no výběrové řízení a  pro školu je 
dodavatelsky zajišťuje jeho vítěz 
Člověk v tísni, o.p.s.. V rámci toho 
je nabízeno bezplatné doučování 
prospěchově selhávajícím žákům 
školy a  zároveň je nabízena rodi-
nám sociálně znevýhodněných 
žáků školy terénní sociální práce 
zaměřená na vzdělávání žáků a ak-
tivity s ním bezprostředně souvise-
jící. 
 Mgr. Karel Bendlmajer

ředitel školy
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INFORMACE K ODDLUŽENÍ 
(OSOBNÍMU BANKROTU)
Oddlužení a jeho výhody

Oddlužení se stalo jedním 
z  možných způsobů řešení úpad-
ku dlužníka. Dlužník je v úpadku, 
má-li více věřitelů a není schopen 
plnit své dluhy (splatné závazky). 
Pokud dlužník uhradí alespoň část 
svých dluhů (splní řádně a včas po-
vinnosti stanovené plánem oddlu-
žení), může ho soud zprostit po-
vinnosti úhrady neuspokojených 
závazků (dosavadních dluhů).

Kdo může oddlužení využít?

Návrh na  povolení oddlužení 
může podat pouze dlužník (fy-
zická nebo právnická osoba), 
který není podnikatelem a  nemá 

současně ani závazky (dluhy) 
vzniklé z  podnikání, a  to spolu 
s  insolvenčním návrhem, nebo 
pokud takový návrh podal někdo 
jiný, do 30 dnů od doručení insol-
venčního návrhu. Nepodnikající 
fyzická osoba, i když je v úpadku, 
obecně nemá povinnost podat in-
solvenční návrh.

Vzhledem k  důležitosti posou-
zení vhodnosti řešení konkrét-
ní situace oddlužením (zvážení 
možných negativních následků) 
a  správného vyplnění formuláře 
návrhu na oddlužení doporučuje-
me využít právních služeb advo-
káta.

Jak podat návrh na oddlužení?

Návrh se podává na  formuláři 
vydaném Ministerstvem sprave-
dlnosti, a  to u  krajského soudu, 
v jehož obvodu má dlužník bydli-
ště, a nemá-li bydliště, u krajského 
soudu, v  jehož obvodu se zdržu-
je. Formulář spolu s  instrukcemi 
k jeho vyplnění získáte v sídle ka-
ždého krajského soudu a na inter-
netu (http://insolvencni-zakon.
justice.cz ).

Pokud si přejete, aby některé 
z  Vašich osobních údajů uvedené 
v  návrhu nebyly v  insolvenčním 
rejstříku (https://isir.justice.cz) 
veřejně přístupné, musíte o  to in-
solvenční soud požádat při podání 
návrhu. 

Za jakých podmínek lze oddluže-
ní povolit?

Soud povolí oddlužení pouze 
tehdy, pokud lze důvodně očeká-
vat, že nezajištění věřitelé obdrží 
ve  výsledku (po  úhradě nákladů 
insolvenčního řízení a  uspoko-
jení zajištěných věřitelů z  výtěž-
ku zpeněžení majetku, který byl 
poskytnut jako zajištění) alespoň 
30 % svých pohledávek (ledaže by 
souhlasili s nižším uspokojením), 
a  pokud oddlužením není sledo-
ván nepoctivý záměr.

Určení způsobu oddlužení

Oddlužení se provede buď 
zpeněžením majetkové podsta-
ty (jednorázovým vyrovnáním 
z  prodaného majetku dlužníka) 
nebo plněním splátkového ka-
lendáře. Vždy se však prodá ten 

majetek, kterým případně byly 
pohledávky (závazky) zajištěny. 
Takzvaní zajištění věřitelé se tedy 
vždy uspokojí z výtěžku zpeněže-
ní majetku, který byl poskytnut 
jako zajištění.

O  způsobu oddlužení hlasují 
nezajištění věřitelé, kteří včas při-
hlásili svou pohledávku. Neshod-
nou li se, rozhodne o způsobu od-
dlužení soud.

Zpeněžení majetkové podstaty 
(jednorázové vyrovnání)

Dojde k  prodeji dosavadního 
majetku dlužníka, nebude však 
již postihován příjem (majetek) 
získaný později (po  zveřejnění 
rozhodnutí o schválení oddlužení 
v insolvenčním rejstříku).

Plnění splátkového kalendáře

Při tomto způsobu oddluže-
ní musí dlužník po  dobu 5 let 
měsíčně splácet nezajištěným 
věřitelům ze svých příjmů část-
ku, kterou by jinak bylo možno 
srazit při exekuci vymáháním 
přednostních pohledávek. Do-
jde však k  prodeji majetku po-
skytnutého k  zajištění pohledá-
vek (viz výše).

Zjednodušeně řečeno nebu-
de postižen dosavadní majetek 
dlužníka (s  výjimkou majetku, 
který je předmětem zajištění), 
po  určenou dobu však dlužník 
musí vyvíjet maximální snahu 
o  uspokojení věřitelů – vyko-
návat přiměřenou výdělečnou 
činnost (usilovat o  získání pří-
jmu), zásadní část příjmu pak 
odvádět, případně také zpeněžit 
získané dary či dědictví a  po-
skytnout věřitelům i  případné 
mimořádné příjmy.

Kdo je insolvenční správce?

Osoba zapsaná v  seznamu in-
solvenčních správců oprávněná 
vykonávat činnost insolvenční-
ho správce na  základě povole-
ní (předpokladem je mimo jiné 
bezúhonnost, vysokoškolské 
vzdělání, absolvování zkoušky). 
Insolvenčního správce ustanovu-
je soud nejpozději v  rozhodnutí 
o  úpadku. Insolvenční správce 
mimo jiné prodá majetek, který 

podléhá oddlužení zpeněžením 
majetkové podstaty, a  dohlíží 
na  to, jak dlužník plní splátkový 
kalendář.

Může soud zrušit schválené od-
dlužení?

Ano, dokonce i  schválené od-
dlužení bude zrušeno a dlužníkův 
úpadek bude řešen konkursem 
například tehdy, nebude-li dluž-
ník plnit podstatné povinnosti vy-
plývající ze schváleného způsobu 
oddlužení, případně ukáže-li se, že 
nebude možné splnit podstatnou 
část splátkového kalendáře.

Jak dlužník dosáhne samotného 
zproštění dluhů (osvobození)?

Splní-li dlužník řádně a  včas 
své povinnosti podle schváleného 
způsobu oddlužení, osvobodí ho 
soud na jeho návrh od placení ne-
uspokojené části přihlášených po-
hledávek i  od  placení pohledávek 
nepřihlášených nebo těch, k nimž 
se v  insolvenčním řízení nepřihlí-
želo.

Za  určitých okolností soud 
může přiznat osvobození i  tehdy, 
neobdrží-li nezajištění věřitelé ani 
30 % svých pohledávek (v případě 
dohody nižší plnění).

Může později dojít k odnětí nebo 
zániku osvobození od placení po-
hledávek?

Ano. Osvobození od  place-
ní pohledávek soud dlužníku 
odejme, jestliže do  3 let od  jeho 
pravomocného přiznání vyjde 
najevo, že ke schválení oddlužení 
nebo k přiznání osvobození došlo 
na  základě podvodného jednání 
dlužníka anebo že dlužník po-
skytl zvláštní výhody některým 
věřitelům.

Osvobození zaniká, byl-li 
dlužník do  3 let od  právní moci 
rozhodnutí o  něm pravomoc-
ně odsouzen za  úmyslný trestný 
čin, kterým podstatně ovlivnil 
schválení nebo provedení oddlu-
žení anebo přiznání osvobození, 
případně kterým jinak poškodil 
věřitele.

Použité zdroje: 
Ombucman, životní situace

-problémy a řešení

NOVINKY NA ÚSEKU 
MATRIKY 

Úprava obřadní síně 
v Neštěmicích

Po 10ti letech byl upraven in-
teriér obřadní síně. Nové záclo-
ny a  závěsy byly doplněny ke-
ramickou výzdobou. Autorem 
této výzdoby je OPS ARKA-
DIE, společnost pro komplexní 
péči zdravotně postižených, se 
sídlem v Teplicích.

Uzavřená manželství

V  loňském roce bylo uza-
vřeno na naší radnici pouze 46 
sňatků. Tento počet stále klesá.

Opakem je nedodržování 
tradice. V  minulosti se snou-
benci vyhýbali měsíci květnu, 
to již v současnosti neplatí. 

V roce 2011 nás ubylo

Počet obyvatel našeho obvo-
du se snížil oproti roku 2012 
o 2 114 obyvatel.

Kdo se narodil?

V roce 2011 se v našem ob-
vodu narodilo celkem 251 dětí, 
z toho 113 kluků a 138 děvčat. 
Prvními občánky byly 1.1. Ve-
ronika v  části Krásné Březno 
a Sabina v části Neštěmice.
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Jako každý rok patří konec dub-
na čarodějnicím. I  letos naše ma-
teřská škola připravila dopoledne, 
ale i odpoledne plné kouzel a sou-
těží. Dopoledne si děti na  svých 
třídách upekly perníčky, zatančily 
a zazpívaly. Odpoledne již probíha-
lo společně s  rodiči na  naší školní 
zahradě. Na  úvod čarodějnického 
reje jsme zapálili oheň a  upálili 

hadrovou čarodějnici, kterou jsme 
vytvořili s  dětmi. Poté již rodiče 
a  jejich ratolesti soutěžili, opékali 
buřtíky a  pochutnávali si na  upe-
čeném perníčku. Na  závěr vyzvaly 
děti své rodiče ke společnému tanci 
v rytmu disko. Úplnou tečkou sletu 
čarodějnic byl příjezd hasičů, kte-
ří povedenou akci, plnou pohody 
a smíchu zakončili uhašením ohně.

Touto cestou bychom rádi všem 
občanům připomněli, že v  ul. 
Sportovní v  centru Neštěmic je 
každému k  dispozici víceúčelový 
areál sportovního hřiště s  umě-
lým povrchem, které nabízí ši-
rokou škálu využití sportovních 
aktivit. V prostoru areálu najdete 
běžeckou dráhu (změkčený stří-
kaný povrch - ALSATOP), velké 
a  malé hřiště (umělá tráva s  kře-
mičitým vsypem). Samozřejmos-
tí je možnost použití umělého 
osvětlení areálu.
Velké hřiště - tenis, volejbal, malá 
kopaná, házená apod.
Malé hřiště - volejbal, nohejbal apod.

Velké hřiště je, z  provozních 
a  bezpečnostních důvodů, po  ob-
vodu opatřeno dřevěnými manti-
nely a ochrannou sítí. 

Jednotlivá hřiště nebo celý 
sportovní areál si lze předem pro-
najmout osobní návštěvou přímo 
u  správce hřiště nebo na  telefon-
ním čísle 722 485 238.

Provozní doba 
sportovního areálu:
Denně od 8.00 hod. do 20.00hod.

Ceník:
Velké hřiště   
100 Kč/hod.
Malé hřiště   
80 Kč/hod.
Velké a malé hřiště za účelem po-
řádání turnaje
350 Kč/hod.
Atletická dráha
zdarma
Příplatek za využití 
umělého osvětlení
20 Kč/hod.

Upozornění:
Pro pohyb po hřištích a běžec-

ké dráze musí návštěvníci použít 
odpovídající sportovní obuv. At-
letické tretry s ocelovými hřeby je 
zakázáno používat! 

DIAMANTOVÁ SVATBA

21. dubna v  pravé poledne si 
připomněli v  obřadní síni Rad-
nice v  Neštěmicích svůj manžel-
ský slib, který si dali před 60.ti 
lety manželé Václav a  Jaroslava 
Nykodýmovi z  Krásného Března. 
Za  přítomnosti obou matrikářek 
se slavnostního projevu ujala paní 

místostarostka Lenka Jaremová. 
Na závěr si manželé řekli své zno-
vu ano a společně s rodinou pode-
psali zápis této diamantové svatby. 
Zástupci radnice manželům po-
děkovali a  předali paní Nykodý-
mové kytičku a oběma manželům 
dárkový balíček.

VŠEM VYZNAVAČŮM SPORTOVNÍHO VYŽITÍ

ČARODĚJNICKÝ REJ MŠ VOJANOVA UL.
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MUZEUM MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM -  ČERVEN 2012
PROGRAM PŘEDNÁŠEK, KONCERTŮ A KULTURNÍCH AKCÍ   

1. 6. pátek
od 18:00 
do 24:00

MUZEJNÍ NOC Po  celý večer až do  půlnoci budou probíhat komentované pro-

hlídky zákoutí muzea s doprovodným programem, živou hudbou 

a  mnoha dalšími překvapeními, vše ve  stylu první republiky. 

Vstupné 10 Kč

9. 6. sobota
od 9:00 
do 13:00

PUTOVÁNÍ KRAJINOU 
LABSKÉ KRÁLOVNY 
ANEB SEDM KLÍČŮ
K POHÁDKOVÉMU 
POKLADU

Prožijte pohádkovou sobotu s  Labskou královnou. Připraveno je 

Sváťovo divadlo, promítání pohádek Labské královny, zveřejnění 

pasu a  souřadnic k  nové geocachingové hře a  mnoho dalších 

překvapení.

13. 6. čtvrtek
od 16:00

MUZEUM ČTE DĚTEM Četba pohádek pro děti s  návaznými aktivitami na  pohádkové 

příběhy. Čte Jan Ťoupalík (Činoherní studio). Vstupné: dospělí 

20 Kč, děti zdarma

21. 6. čtvrtek
od 17:00

HANS LEDWINKA 
OD JEDENÁCTKY
K OSMDESÁTÁTSEDMIČCE

Přednáška Milana Rudíka o jednom z nejvýznamnějších světových  

konstruktérů automobilů první poloviny 20. Století.

17. 4.-30. 6. KŘÍŽEM KRÁŽEM 
MUZEEM II.

…aneb vyhrajte lístky do muzea pro celou rodinu. Nápovědy pro 

vyluštění zábavné dětské křížovky se skrývají ve všech výstavách. 

Na konci června proběhne losování a 10 úspěšných luštitelů vy-

hraje letní rodinné vstupné.

PROGRAM VÝSTAV

 od 6. 6. 
do 2. 9.

SVOBODA A LÁSKA Největší obrazová zápůjčka v poválečných dějinách města Ústí nad 

Labem přináší jedinečná umělecká díla z majetku Centra proná-

sledovaného umění v německém Solingenu. Je spojená s literární 

výstavou, která představuje pražskou německy psanou literaturu 

od počátku minulého století dodnes.

od 13. 6. 
do 30. 9.

OD PRÄSIDENTA DO 
SÍNĚ SLÁVY
HANS LEDWINKA

Výstava dějin vývoje konstrukce a  designu vozů Tatra od  doby 

vzniku do  poloviny 20, století skrze životní příběh konstruktéra 

Hanse Ledwinky.

od 29. 6. 
do 10. 10.

EGYPTOLOGIE - ÚSPĚCHY 
ČESKÉ VĚDY 
OBJEKTIVEM M.FROUZE

Fotograf, dokumentátor a  pedagog MgA.  Ing.  Martin Frouz se 

věnuje především historickým a archeologickým tématům. Doku-

mentuje nejen několik posledních let práce české expedice na poli 

stavitelů pyramid v  Abúsíru, ale i  soudobé výzkumy v  egyptské 

Západní poušti. 

od 7. 6.
do 27. 6.

PRÁCE ŽÁKŮ ZUŠ 
EVY RANDOVÉ

Výstava nejlepších prací žáků Základní umělecké školy Evy Ran-

dové.

 do 2. 9. STOPY VÁLEK ZE 
IVOTA MOTÝLŮ
ZROZEN Z HORKÝCH 
PRAMENŮ POKLADY Z HLÍNY

Výstava „4D“ odhaluje pohledy na ústecké války dosud neznámé, 

dává nahlédnout do výzkumu hmyzu, představuje unikátní karlo-

varskou horninu „vřídlovec“ a prezentuje nálezy archeologických 

výzkumů na území Ústecka.

do 17. 6. ÚSTEČANÉ SOBĚ Široce pojatá výstava exponátů, jimiž Ústečané v  minulosti i  sou-

časnosti velkoryse obdarovali své muzeum, aby obohatili městské 

historické sbírky.

do r. 2014 ANTICKÝ SEN Nejmodernější expozice antického sochařského umění v  České 

republice. Vystavena je část unikátní sbírky sádrových odlitků 

z 19. století.

do 30. 10. DIALOG S ČASEM Mramorové plastiky z díla významného evropského sochaře a ús-

teckého rodáka Klause Horstmanna-Czecha.

od 1. 5. 
do 31. 5.

EXPONÁT MĚSÍCE Dobové fotografi e z návštěvy císaře Františka Josefa I. v Ústí nad 

Labem dne 17. června 1901.

Otevřeno denně od úterý do neděle 9:00–17:00 mimo státní svátky, 
základní vstupné 50 Kč, senioři nad 65 let a studenti 30 Kč, děti do 6 let zdarma (není-li 
stanoveno jinak), více na www.muzeumusti.cz nebo www.facebook.com/muzeumusti

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. 
Místní organizace Ústí nad Labem č. 5 
– územní působení obv. Neštěmice, část Krásné Březno

Svaz tělesně postižených ČR, o. s. 
Místní organizace Ústí nad Labem č. 7 
– územní působení obv. Neštěmice

IČ: 727 55 296
Kontaktní osoby: Anna Kahounová, předsedkyně 
 Žežická 23, 400 07 Ústí nad Labem
 tel.: 474 547 367, mobil: 728 597 901
 Vladimír Kadlec, místopředseda 
 Jizerská 29, 400 11 Ústí nad Labem
 tel.: 474 555 678
Schůze výboru: každé třetí úterý v měsíci od 14:00 hodin
 kontakt pro členy MO od 13:30 hodin 
 v místnosti OV STP

IČ: 727 44 031
Kontaktní osoby: Lajtkepová Jana, předsedkyně
 tel.: 724 956 306
 Klausová Mária, místopředsedkyně 
 tel.: 723 908 636
Schůze výboru: každou druhou středu v měsíci 
 mimo srpen od 15:00 hodin 
 v zasedací místnosti ÚMO Neštěmice 


