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NOVÁ DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Na území městského obvodu byla 
v roce 2012 vybudována nebo opra-
vena hřiště za cca 1 mil. Kč.

Například v  části Neštěmice, 
v  ulici Opletalova, se vybudovaly 
nové prvky v  parku před radnicí 
v  ceně 213.046 Kč. Dětské hřiště, 
s původními nevyhovujícími prvky, 
bylo nahrazeno prvky z  akátového 
dřeva, které uvítají především rodiče 

s dětmi předškolní věkové hranice.
Další oprava se týkala hřiště v uli-

ci Seifertova, zde byli fi nanční nákla-
dy 95.833 Kč.

Stávající herní prvky byly oprave-
ny, osazena byla po  celkové opravě 
věž a  hřiště bylo doplněno novými 
dětskými prvky.

Staré oplocení hřiště bylo nahra-
zeno betonovou palisádou tak, aby 

již nedocházelo k  opakovanému 
splavování písku z dopadové plochy.

V  části Krásného Března, v  uli-
ci Neštěmická, bylo původní hřiště 
doplněno o herní prvky pro menší 
děti. Z  dopadové plochy byly vy-
bourány části betonu, terén vyl vy-
rovnán a osazeny byly nové obrub-
níky. Na  připravenou plochu jsme 
instalovali nové zařízení v  nákladu 
105.997 Kč.

V ulici Vojanova 54–56 byl vybu-
dován nákladem 250.000 Kč úplně 
nový dětský koutek.

Zde si mohou krátit svůj volný 
čas děti mateřských školek, ale i děti 
ve věku prvního stupně základních 
škol.

V  části Mojžíř, sídliště 
J. Plachty, byly osazeny 2 herní prv-
ky, v celkových nákladech 81.640 Kč.

Na  sídlišti Skalka, v  sousedství 
mateřské školky, byly osazeny ven-
kovní fi tness prvky pro děti vyšší 
věkové kategorie a  samozřejmě 
i  pro dospělé. Finančními náklady 
275.568 Kč bylo dovybaveno dětské 
hřiště, které bylo v  1. etapě rekon-
struováno již v letošním roce.

UPOZORNĚNÍ

Vážení spoluobčané, do-
volujeme si Vás upozornit, že 
v době od 27. 12. 2012 do 1. 1. 
2013 bude Úřad městského ob-
vodu Ústí nad Labem- NEŠTÉ-
MICE  UZAVŘEN.

V případě potřeby projednat 
své osobní záležitosti na našem 
úřadě ještě v letošním roce, 

máte tuto možnost do pátku 
21. 12. 2012 s tím, že je možné 
si domluvit vyřizování úřed-
ních záležitostí i  mimo stano-
vené úřední dny a hodiny.

Děkujeme za pochopení.
Ing. V. Součková - tajemnice

V  plánu realizace v  příštím roce 
máme uvedeny fi tness prvky pro 
část Krásného Března, osadit chce-
me i lanové prvky pro větší děti. 

Věříme, že vylepšení dětských 
hřišť oceníte. Doufáme, že budou 
dostatečně odolné vůči vandalismu.
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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané, 

Po  půl roce se opět setkává-
me v  novém vydání Obvodního 
Zpravodaje. Druhé pololetí le-

tošního roku bylo rušné. Klesa-
jící příjmy našeho rozpočtu nás 
nutí k  úsporným opatření. Přes 
tuto skutečnost jsme pokračovali 
v  opravách městského majetku. 
Téměř 2 mil. Kč jsme investovali 
do  oprav chodníků, pokračovaly 
stavební práce na bytových objek-
tech v ulici A. České a Čechova, 
nová okna byla osazena do objek-
tu v Hluboké ulici. Pro děti všech 
věkových kategorií byly opraveny 
nebo vybudovány nové dětské 
koutky. Nejvíce nás mrzí, že se 
nejedná o  malé fi nanční částky, 
někteří naši občané si těchto za-
řízení neváží.

Jednou z  hlavních priorit ve-

dení města a  městského obvodu 
je bezpečnost občanů a  ochrana 
jejich majetku. Na území našeho 
obvodu se uskutečnilo několik 
preventivních bezpečnostních 
akcí. Opakovaně jsou prováděny 
kontroly ubytoven. Posílení po-
čtu policistů, které provedla Poli-
cie ČR pro část Krásného Března, 
je příznivou zprávou. 

V  prosinci jsme pro Vás při-
pravili několik vánočních akcí. 
V  Mojžíři, v  kostele Sv. Šimona 
a  Judy se konají dne 2. 12. a  11. 
12. 2012 Adventní koncerty. Vy-
vrcholením v předvánočním čase 
budou „Staročeské vánoce“ dne 
13. 12. 2012 v parku před radnicí. 

Přijměte naše pozvání na vánoč-
ní punč připravený podle staré 
receptury ve velkém kotli na ote-
vřeném ohni.

Vážení spoluobčané, 
do  konce letošního roku již 

zbývají dny. Je právě čas na ohléd-
nutí, vzpomenout na svá předse-
vzetí, co se podařilo, co se nepo-
dařilo a  co se možná do  konce 
roku ještě stačí napravit.

Přeji Vám a  Vašim nejbližším 
hodně zdraví, klidu a  pohody. 
Krásné vánoční svátky.

Miloslava Válková 
starostka MO Neštěmice

pokračování na str. 3

V  posledních letech se do  po-
vědomí veřejnosti dostává jméno 
a význam Základní umělecké ško-
ly v  Neštěmicích, která má za  se-
bou již dvacet let své samostatné 
existence. Její výsledky a  úroveň 
je patrná na  veřejných akcích.
Nejvýrazněji se to však proje-
vuje na  mezinárodních kláních 
nejvyšší úrovně, kde se naprosto 
bezkonkurenčně uplatňují žáci ze 
třídy paní učitelky Renaty Fričo-
vé. V roce 2007 až 2012 získala 6x 
cenu za  vynikající pedagogickou 
práci na  soutěži Prague junior 
note, 3x na Virtuosi per musica di 
pianoforte.  V roce 2010 byla Mi-
nisterstvem školství oceněna jako 
nejlepší pedagog ČR. O  rok poz-

ději obdržela Ocenění pedagoga 
za nejlepší přípravu žáků na mezi-
národní soutěži Amadeus. 

Mezi její žáky patří i její vlastní, 
mimořádně talentované děti Re-
nata a Roman. Mají za sebou celou 
řadu prestižních cen, z  nichž asi 
nejcennější jsou absolutní vítězství 
na  mezinárodní soutěži v  italské 
Barlettě, v Římě, absolutní vítězství 
na mezinárodní soutěži Amadeus, 
opakovaná vítězství na Prague ju-
nior note, Virtuosi per musica atd. 

Doc. Roman Frič MgA. Ph.D je 
známý jako vynikající klavírista. 
Je vítězem Mezinárodní klavírní 
soutěže L. v. Beethovena, soutě-
že F. Chopina či klavírní soutěži 
v  Annemasse-Gaillard ve  Francii. 

V jeho koncertní činnosti zaujíma-
jí významné místo klavírní recitály 
ve Varšavě, Německu atd. Účinko-
val s  Moravskou a  Severočeskou 
fi lharmonií, Filharmonií Hradec 
Králové, Západočeským symfo-
nickým orchestrem, Slovenskou 
fi lharmonií Košice či Sofi jskou 
fi lharmonií.

Pro přiblížení pozoruhodné ro-
diny Fričů čtenářům, jsme položili 
jejím členům několik otázek. 
Renata Fričová
Za jakých okolností jste se s man-
želem poznali?

Znali jsme se již s konzervatoře, 
jako studenti. Znovu nás osud sve-
dl dohromady v době, kdy manžel 
na  konzervatoři již učil, a  já pů-
sobila na  ZUŠ v  České Lípě. Dá 
se tedy říci, že nás spojila hudba. 
Založili jsme klavírní duo a  hráli 
jsme čtyřručně na  klavír. Původ-
ně jsme také v České Lípě bydleli, 
narodily se nám tu také obě děti. 
V  roce 2002 jsme se přestěhovali 
do Ústí, kde v současné době učí-
me na ZUŠ v Neštěmicích.
Kdy jste zjistila, že se vám začíná 
v práci s dětmi mimořádně dařit? 

Práce s dětmi je celý můj život. 
Vždy jsem tíhla k  pedagogické 
práci. Když si vzpomenu na  své 
hudební začátky, musím říct, že 
jsem neměla štěstí na dobré peda-
gogické vedení. To jsem získala až 
mnohem později. Proto mě velmi 
zajímalo, jak je možné, že malé 
děti jsou schopné podávat na-
prosto profesionální výkony. Brzy 

jsem pochopila, že pedagog je také 
psycholog. Bezchybné vedení žáka 
a především umět mu porozumět, 
je už od počátku podmínkou zdár-
ného vývoje dítěte. 

Výsledky přišly již v  prvních 
letech praxe, ale neměla jsem 
dobré pracovní podmínky. To byl 
také důvod odchodu z České Lípy 
do Neštěmic v Ústí nad Labem. Byl 
to pro mě velmi zásadní krok, kte-
rého jsem však nikdy nelitovala. 
Co bylo prvním výraznějším pe-
dagogickým úspěchem?

Pedagogický úspěch nechci mě-
řit počtem diplomů a  cen. Mám 
jich opravdu hodně. Jsou jistě vel-
mi důležité pro pracovní posun, 
otevírají další možnosti a  příleži-
tosti mě i  mým žákům. Ale nej-
větším pedagogickým úspěchem 
jsou pro mě chvíle, kdy i třeba prů-
měrný žák zjistí, že pochopil kou-
sek Mozarta, neučí se pouhé noty, 
proniká do podstaty hudby a zjistí, 
že umí číst hudbu „mezi řádky…
tedy „mezi“ notami. To jsou vzác-
né a důležité chvíle, malé zázraky, 
které mě pouštějí hlouběji do dět-
ské duše a  dovolují mi pracovat 
s jejich fantazií. 
Doc. MgA Roman Frič Ph.D.
Chcete, aby se i vaše děti věnovaly 
hudbě profesionálně?

V  jejich věku je to předčasná 
otázka. Až přijde čas, necháme ur-
čitě rozhodnutí na nich. V součas-
né době je podstatné dobře zvlád-
nout všestranné vzdělání.  Zatím 
se jim daří na gymnáziu i u piana. 
Jsou však chvíle, kdy to není žádná 
legrace a bez podpory vedení školy 

ROSTOU NÁM NOVÉ NADĚJE
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pokračování ze str. 2

STAROČESKÉ VÁNOCE
Dřevěný Betlém se 14 malovanými postavami v životní velikosti, 

Vánoční pošta, stánky s výrobou vánočních ozdob, kovář, věštkyně 
a tradiční vánoční punč pro malé i velké návštěvníky

 

dne 13. prosince 2012

od 13.00 hodin
v parku před radnicí v Neštěmicích

Pro malé návštěvníky bude připraveno divadelní představení v dobových kostýmech.
 Během odpoledne vystoupí 4x kejklíř se žonglováním a pliváním ohně. 

Na Vaši návštěvu se velice těšíme. 
Městský obvod Neštěmice

Základní umělecká škola Neštěmice
zve na

Adventní koncert pěveckého sboru CONCERTOAdventní koncert pěveckého sboru CONCERTO 
do kostela sv. Šimona  a Judy v Mojžíři, 

který se koná  dne 
11. prosince 2012 od 18.00 hodin

by některé situace nešlo ustát. 
„Oba chodí na víceleté gymnázi-

um Jateční, dcera již třetím rokem, 
syn začal letos“, říká Renata. Vše 
záleží na  organizaci času. „Máme 
s  manželkou stejný názor, že pří-
lišná jednostrannost není dobrá. 
Chceme, aby měli kvalitní všeo-
becné vzdělání. Naštěstí si to obě 
děti uvědomují a  v  tomto směru 
s nimi není potíž“, uvidíme, co při-
nese puberta,“ dodává Roman.
Jaký význam má v  dnešní době 
umělecké vzdělávání, potažmo 
snaha o  umístění na  renomova-
ných zahraničních soutěžích?

Zájem o  umělecké vzdělávání 
byl u  nás vždy velký. Vždyť naši 

rozsáhlou síť základních umělec-
kých škol nám může závidět vel-
ká část Evropy! Myslíte, že tento 
systém je běžný i v jiných zemích? 
Ani náhodou.  To jen složitější 
společenské období z  různých, 
často fi nančních důvodů, eliminu-
je a  tlumí přirozený zájem náro-
da o  umělecké snahy. V  současné 
době je obrovský zájem o  dětské 
hudební soutěže. Dobrým příkla-
dem je určitě Prague junior note. 
Kategorie jsou doslova narvané 
a  dobře se umístit, znamená být 
v republice opravdu na špičce. 

A  co soutěže přinášejí? Nové 
zkušenosti, nové možnosti, zahra-
niční koncerty a  festivaly, budo-
vání uměleckého jména, kontakty 

a řadu dalších nutných záležitostí, 
které pomáhají hudebníkovi budo-
vat jméno a umělecký profi l. 
Ve  vašich šlépějích jdou i  dcera 
a  syn. Stačíte se vystřídat u  kla-
víru?

„To je správná otázka. Abychom 
časově učení zvládli, máme doma 
klavíry dva, takže se stává, že 
z  každé strany zní směs různých 
hudebních stylů, což zní někdy 
až komicky“, říká Roman. „Když 
z  dalšího kouta do  všeho ještě 
slyším televizi, humor mě často 
opouští“, dodává manželka.
Vyzpovídali jsme i dvanáctiletého 
Romana a  třináctiletou Renatu. 
Co vás ve škole nejvíc baví?

Mám ráda český jazyk a  jazyky 
obecně, baví mě literatura, chemie, 
biologie, říká starší Renata. 

Mě baví především matematika 
a zeměpis, mám na tyto předměty 
bezvadného učitele. Nestačím se 
v  jeho hodinách ani chvíli nudit, 
pokračuje Roman.
Renata Fričová ml.
Je těžké věnovat se naplno hudbě 
a zároveň studovat na gymnáziu?

Snadné to určitě není. Obzvlášť 
první rok na  gymnáziu byl pro 
mě těžký. V  té době jsem měla 
rozjetou přípravu na  tři mezi-
národní soutěže a  nechtěla jsem 
z ničeho slevit.  Dnes si umím čas 
již lépe zorganizovat a  letos mám 
od mamky naordinovaný soutěžní 
„klid“ a pracuji na budování nové-
ho repertoáru ve větším horizontu.
Roman Frič ml.
Máš nějaký vzor? 

Určitě. Mým vzorem je pianista 
Nikolaj Lugansky, často poslou-
chám jeho provedení Rachmani-
nova a Chopina. A  taky můj táta. 
Chtěl bych jednou umět hrát jako 
on. Vždycky se něco naučím, mys-
lím si, jak už je to dobrý…pak při-
jde taťka, a zjistím, že cíl se mi zase 
posunul kdovíkam.
Jakou dobu věnuješ denně cvičení 

klavírní hry?
Tak teď opravdu hodně. Každý 

den přes tři hodiny a o víkendech 
pět hodin i více. Čeká mě na začát-
ku března koncert se Státní fi lhar-
monií Brno, takže musím makat. 
Kromě toho musím studovat 
i  další repertoár abych nezamrz-
nul jen na klasicismu. V Brně totiž 
budu hrát Mozartův koncert B dur 
a moc se mi líbí. Jenže úplně nejra-
ději hraju romantismus, tam jsem 
nejvíc doma. 
Máš kromě klavíru ještě jiné záli-
by a zájmy?

No jasně. Rád hraju šachy 
a  ping-pong, ten máme doma 
a  s  taťkou hrajeme skoro každý 
den. Mám taky fakt rád fotbal, ale 
teď nějak rychle rostu a hodně mě 
zlobí kolena, tak mám na  nějaký 
čas mičudu zakázanou. 
Paní Fričová, co máte nyní před 
sebou?Jaké jsou nejbližší plány?

Ty nejdůležitější nabídky se od-
víjí právě od úspěchů na soutěžích. 
Za  absolutní vítězství v  meziná-
rodní klavírní soutěži Amadeus 
byli dcera a  syn pozváni k  účin-
kování na  prestižním meziná-
rodním mozartovském festivalu 
v  Augsburgu. Ve  stejné době se 
konal koncert vítězů Prague Junior 
Note na hudebním festivale v Čes-
kém Krumlově, na  kterém hrála 
má vynikající žačka Eva Strejco-
vá. Po novém roce bude zase hrát 
syn s  Filharmonií Brno Mozartův 
klavírní koncert, což je  v  tomto 
věku ojedinělá příležitost. V  této 
době budu taky vyjíždět s  malým 
Tomášem Vaňkem na mezinárod-
ní soutěž Amadeus. Někdy se to 
tak semele, že se to skoro ani nedá 
stihnout. 

Zároveň  pracujeme na rozjezdu 
občanské sdružení Giovani Vir-
tuosi Musicali, které jsme spolu-
založili s  manželem ve  spolupráci 
se ZUŠ Neštěmice, které sdružuje 
talentované děti a  jejich rodiče. 
Cílem zmíněného sdružení je pod-
pora aktivit dětí. V současné době 
totiž není základní školství schop-
no fi nančně zaštítit náročné me-
zinárodní projekty, jež posouvají 
děti v  profesionalitě zase o  něco 
výše. Naši činnost například na-
prosto úžasně podporuje ÚMO 
v  Neštěmicích. Nepovažujeme to 
vůbec za  samozřejmost. V  dnešní 
době ne vždy platí „všude dobře, 
doma nejlépe“. Jsem ráda, že u nás 
v Neštěmicích tomu tak dooprav-
dy je. V poslední době jsme získali 
i podporu sponzorů. Bez jejich po-
moci bychom si svoji činnost do-
kázali jen stěží představit.  
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pokračování na str. 5

MÍSTOSTAROSTA JAROSLAV TÁBORSKÝ

Vážení spoluobčané,
 
stejně jako Vaším, tak i mým 

přáním je, abyste se v místě by-
dliště cítili dobře. Spolupracuji 
proto se společenstvími vlastní-
ků bytových jednotek, bytovými 
družstvy i  veřejnými instituce-
mi. Důraz při úpravách zeleně 
a úklidu dávám na bezprostřed-
ní vzhled okolí domů před prů-
jezdními místy našeho obvodu. 
Pověření pro údržbu zeleně 
Krásného Března mám od  čer-

vencové rady letošního roku. Ví-
tám také iniciativy jednotlivců, 
kteří se již nyní starají o  blízké 
okolí svých vchodů výsadbou 
květin apod. V případě výsadby 
keřů a  stromů je však vždy dů-
ležité domluvit se s  pracovníky 
životního prostředí, aby vysazení 
nebylo nevhodné a živelné a ne-
došlo pak k  odstraňování např. 
z důvodu přílišné blízkosti k zá-
kladům domů, na  základě exis-
tence podzemních sítí, apod. 

Víte, že děti chodí v  našem 
obvodě do  pěti základních škol, 
osmi mateřských škol, máme zde 
zdravotní střediska a domov pro 
seniory? I  tato místa jsou vý-
znamná pro každodenní život 
našeho obvodu a proto výše zmí-
něná péče o jejich okolí má i zde 
moji prioritu. 

V  oblasti plánu oprav byto-
vých domů i  nebytových pro-
stor se podařilo splnit vše podle 
plánu tak, jak bylo uvedeno 
v  minulém čísle. V  příštím roce 

se v  nich bude pokračovat.
Od  primátora máme infor-

mace, že pro příští rok je návrh 
na dotaci na zeleň ve stejné výši 
jako letos tj. 7 mil Kč, v  oblasti 
provozu je nižší o 500 tis. Kč tj. 
10 mil Kč a v oblasti příjmů z vý-
herních automatů částka nižší 
o 5% tj. 5,106 mil. Kč. Důvodem 
snížení je to, že i město očekává 
v roce 2013 nižší příjmy a navíc 
musí splácet staré dluhy. S  výše 
uvedenými dotacemi a  i  po  za-
pojení výnosů z  vlastní hospo-
dářské činnosti je obvod schopen 
sestavit provozuschopný rozpo-
čet obdobný tomu v  roce 2012, 
i když rezervy na konci roku jsou 
již prakticky vyčerpány.

Přístup primátora k obvodům 
je třeba vyzdvihnout. Průběžně je 
např. žádá, aby sdělili, které sil-
nice je třeba podle jejich hlediska 
přednostně opravit a poté se tyto 
opravy v rámci fi nančních mož-
ností realizují. V  našem obvodě 
to byly např. opravy částí ulic: 

Dr. Horákové, A. České, Příkopy, 
Husova, Vojanova, Keplerova, 
Přemyslovců, Ke  Třem křížům, 
… Za  zmínku stojí také např. 
oprava serpentin na  Vyhlídku, 
kde mi primátor vyšel vstříc, ač-
koliv původně odbor dopravy je 
v  plánu neměl. Také náš obvod 
fi nancoval opravy některých ko-
munikací a  chodníků (zastávka 
MHD Svatopluka Čecha, Seifer-
tova, spojovací chodník Mlýnská 
– Seifertova, schodiště u  zdra-
votního střediska Hluboká, …) 
ze svého rozpočtu a hodlá v tom 
nadále pokračovat. V této oblasti 
je velmi dobrá spolupráce se sta-
rostkou Válkovou, jejíž doménou 
jsou i dětská hřiště.

V dalších příspěvcích jsou výše 
zmíněné oblasti více rozvedeny 
a  obsahují konkrétní informace 
o  tom, co se podařilo, příp. co 
se chystá jak v  zeleni Krásného 
Března, tak v  majetku obvodu 
a v dalších oblastech našeho ob-
vodu.

Milí spoluobčané,
přeji Vám příjemné prožití ad-

ventního období. Ať se Vám po-
daří pohodově zvládnout ten ob-

vyklý předvánoční stres z  příprav 
a  nákupů a  užijete si pohodové 
vánoční svátky. 

Vánoce, nejkrásnější svátky 
roku jsou přece hlavně o  neopa-
kovatelné atmosféře rodinného 
souznění, lásce a radosti z toho, že 
jsme potěšili své nejbližší.

Proto Vám přeji, ať jsou vánoce 
hlavně šťastné a také trochu vese-
lé. A do nového roku 2013 hodně 
štěstí, zdraví, lásky a úspěchů. 

Ať se Vám splní všechna Vaše 
přání.

ing. Vít Mandík
primátor Statutárního města

Ústí nad Labem

DŮLEŽITÉ MĚSTSKÉ PROJEKTY BUDOU POKRAČOVAT

Ekonomická situace státu ani města není příznivá. Přesto se daří na-
jít potřebné prostředky na pokračováních důležitých městských pro-
jektů.

„Při tvorbě rozpočtu jsme museli vycházet z nepříznivého ekono-
mického vývoje. Snažili jsme se však zajistit dostatek prostředků proto, 
aby důležité investiční a další akce nebyly ohroženy. Kladl jsem důraz 
na to, aby jejich realizace mohla pokračovat,“ uvedl primátor Vít Man-
dík. 

Týká se to rekonstrukce a modernizace plaveckého areálu na Klíši, 
kde vznikne aquapark, skateparku na  Bukově, který vytvoří odpoví-
dající zázemí pro sportování mládeže nebo obnovení mateřské školky 
V Zeleni. Potřebné prostředky budou vloženy také do zajištění čistoty 
města, pravidelného odvozu všech druhů odpadu a do dalších akcí vý-
znamných pro fungování města.

Zeleň v Krásném Březně

Třetí seč (viz ilustrační obr.) 
byla provedena v  době letních 
prázdnin. Vzhledem  k  násle-
dujícím klimatickým podmín-
kám nebylo čtvrté seče zapotřebí. 
V  závěru třetí seče se provedl i 

letní prořez keřů. Jeho hlavním 
smyslem bylo upravit okolí vý-
jezdů z  parkovišť a  průchodů pro 
chodce kvůli bezpečnosti a  také 
okolí škol před zahájením školní-
ho roku. 

V  září se realizovalo také che-
mické ošetření některých vybra-
ných ploch proti plevelům. V příš-
tím roce chystám toto chemické 
ošetření na  celé ploše trávníků. 
Tam, kde bude potřeba, se pak do-
seje tráva nová.

Od  října provádíme prořezy 
keřů, tj. v  době vegetačního kli-
du, za  účelem vzhledové úpravy, 

snížení výšky, zmlazení, odstraně-
ní náletů a vypletí. V říjnu a listo-
padu to byly keře především v bez-
prostředním okolí bytových domů: 
Dvojdomí, Přemyslovců, Žežická, 
A. České, Dr.  Horákové; v  Obvo-
dové, Rozcestí, Čechově a přilehlé 
Neštěmické; v okolí ulic Vojanova, 
V  Oblouku, Keplerova a  Husova. 
V  prosinci v  okolí Corsa (ul. Kr-
čínova, Neštěmická, U Pivovarské 
zahrady) a  podle klimatických 
podmínek se bude pokračovat 
do 31.3.2013 i na dalších místech.

Kromě prořezů keřů jsme pro-
vedli také kácení stromů a proře-

zy stromů. I zde bylo a je smyslem 
prosvětlit byty občanům tam, kde 
je stínění již veliké. V  případech, 
že stromy mohou narušit zákla-
dy domů nebo se jedná o  stromy 
uschlé, provádíme jejich úplné od-
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pokračování ze str. 4

Investice do  údržby bytového 
fondu 

Každý dobrý hospodář se sta-
rá o svůj majetek. Heslo „údržba 
je drahá, ale neudržování je ná-
sledně ještě dražší“ a vyčerpáva-
jící. Přeneseně to znamená, že 
vyměnit olej v  motoru je drahé, 
ale měnit zničený motor je draž-
ší. Proto byly zavedeny pasporty 
bytových domů, aby se následně 
mohlo kontrolovat, jaké nákla-
dy se vložily, ale i  kdy. Aby čet-
nost korespondovala s potřebou. 
Proto se sestavují plány větších 

i menších oprav a  investic. V  le-
tošním roce byla např. dokonče-
na výměna oken v  ul. A. České 
19 - 25, včetně vchodových dveří 
a části poškozených schodů a ná-
jezdů. Na  Rozcestí 3 byla opra-
vena střecha proti zatékání, očiš-
těna fasáda domů v  ul. Čechova 
4 a  12 od  řasy (viz obr.), byla 
zrekonstruována střecha a vymě-
něna okna zdravotního střediska 
v  ul. Hluboká 33, dokončuje se 
sanace zdiva ve  sklepních pro-
storech ul. Opletalova 170 a 220 
(viz obr.). 

 Průběžně se čistí okapy a deš-
ťové svody od  napadaného listí. 
Nadále se investuje do  drobných 
oprav a  úprav bytů, které se při-

Pronájmy obecních bytů v našem 
obvodě

Od  začátku roku 2012 proběh-
lo celkem 38 předání uvolněných 
obecních bytů v  MO Neštěmice 
na  základě nově uzavřených ná-
jemních smluv.

Pronájmy obecních bytů pro-
bíhají dle platných pravidel. S ná-
jemci se uzavírají nájemní smlouvy 
na dobu určitou nejprve na 1 rok 
a poté, kdy je vše ze strany nájem-
ce v pořádku, se nájemní smlouva 

prodlouží vždy o  další tři roky. 
Nově jsou nyní prováděny kontro-
ly stavu bytů, na kterých je zjišťo-
váno, zda nájemce byt užívá řádně 
a  v  souladu s  nájemní smlouvou 
a  jestli v  bytě nájemce neprove-
dl úpravy, které mu pronajímatel 
neschválil. Právě zjištěné skuteč-
nosti při prohlídkách jsou jedním 
z  podnětů, které mají rozhodující 
vliv na prodloužení. Současně jsou 
s nájemníky na místě konzultová-
ny i  jejich připomínky, případné 

požadavky a  poznatky. Kontroly 
bytů jsou uskutečňovány po před-
běžném písemném oznámení ná-
jemcům a  za  jejich přítomnosti. 
Drtivá většina nájemců přistupuje 
ke  kontrolám s  pochopením, že 
majitel musí mít přehled o  tom, 
jak je s jeho majetkem nakládáno.

Dobrou zprávu ohledně získání 
bytu máme především pro seniory, 
kteří mají zájem o bydlení v domě 
Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Břez-
no.  V letošním roce bylo uzavřeno 

8 nových nájemních smluv. 
Pořadník se žádostmi byl vyčer-

pán a  pokud se nyní zájemce roz-
hodne pro podání žádosti, bude 
jeho požadavek řešen téměř „oka-
mžitě“ tzn. na  nejbližším jednání 
Rady městského obvodu Ústí nad 
Labem-Neštěmice. Dříve se zde 
na byt čekalo od 1 do 3 let. Podání 
žádosti je bez poplatku. 

Miroslava Lipertová,
odbor správy a údržby 

obecního majetku

pravují k  nabídce novým ná-
jemníkům. Pochopitelně musí 
odcházející nájemník byt předat 
v  pořádku, ale po  odchodu se 
musí provést revize elektro a ply-
nu. V  řadě případů se vyměňují 
kuchyňské linky, event. sporáky, 
vany a WC. To ale pouze z  titulu 
„dožití“ těchto zařizovacích před-
mětů. V  případě poškození uve-
deného zařízení vinou nájemníka, 
jsou náklady vymáhány na něm.

Jaroslav Dědek,
odbor správy a údržby 

obecního majetku

Vymáhání dluhů
OSÚOM absolvoval kontrolu 

své činnosti. Cílem bylo 1. polo-
letí 2012, způsob a  účelnost vy-
máhání dluhů. Pro obecnou in-
formaci jak celý proces likvidace 
dluhů probíhá. Nájemník začne 
dlužit platby nájemného. Po třech 
měsících je upozorněn, že mu na-
růstá dluh. Je na  každém, aby se 
svobodně rozhodl, jak se s  dlu-
hem vyrovná. Buď navštíví odbor 

správy a údržby obecního majet-
ku, nebo správce bytového fondu. 
Tam si domluví způsob vyrovnání 
dluhu a  začne splácet. Nebo se 
tím nezačne vůbec zabývat a hra-
je si na „mrtvého brouka“.  Má-li 
v tomto případě nájemní smlouvu 
na  dobu určitou, další se s  ním 
neuzavírá a  dostane příkaz k  vy-
klizení bytu. Nevyklidí-li byt ani 
potom, je požádán soud o výkon 
rozhodnutí. Byt je pak vyklízen 

za  účasti soudního vykonavatele. 
V každém případě je k soudu po-
dána žaloba na dluh. Spousta lidí 
se domnívá, že soudy příliš neko-
nají, ale opak je pravdou. Po určité 
době, když dlužník nezačne splá-
cet, dostává případ exekutor a ten 
je schopen zajistit splácení třeba 
i  z důchodových dávek. Jen za 1. 
pololetí tohoto roku přišly platby 
od exekutora ve výši cca 300 tisíc 
Kč. Jsou případy, kdy si dlužník 

myslí, že se na  něho zapomnělo. 
Uplyne několik let a  najednou 
zaměstnavatel, nebo správa soci-
álního zabezpečení začne strhá-
vat platby, event. přijde exekutor 
osobně a začne zabavovat majetek 
za  účelem umoření pohledávky. 
Ani odjezd do  ciziny dlužníkům 
příliš nepomáhá.

Jaroslav Dědek
odbor správy a údržby 

obecního majetku

stranění. Prořezy byly provedeny 
v  ul. Přemyslovců, Vojanova, Če-
chova, Obvodová, A. české; kácení 
v  Žežické, Vojanově, Obvodové, 
A. České, Neštěmické, Dr.  Horá-
kové a  v  Zámeckém parku. Opět 
se bude pokračovat podle potřeb 
až do  31.3.2013 i  na  dalších mís-
tech. Výjimkou bude prořez, kte-
rý se uskuteční až v  červnu 2013 
v ul. Vojanova mezi Drážďanskou 
a  V  Oblouku a  na  konečné 56 
Pod Vyhlídkou vzhledem k druhu 
stromů, které je třeba upravovat 
v tomto čase. 

Ještě v  závěru letní sezóny se 
díky prořezům keřů otevřel horní 
vchod ZOO (viz obr.) pohledům 
návštěvníkům. 

 Ten byl do té doby tak zelení za-
krytý, že i chodci jen tušili, kde asi 

je. Též přilehlá brána k  nedaleké-
mu parkovišti byla úpravami keřů 
a  náletů zviditelněna. V  úpravách 
zeleně chci v tomto místě pokračo-
vat tak, aby na jaře, při opětovném 

otevření, byl vzhled okolí horního 
vchodu do  ZOO opravdovou po-
zvánkou na  toto zajímavé místo 
našeho obvodu. 

Nedaleko spodního vchodu 
u  zastávky Vojanova/ZOO byla 
provedena úvodní úprava malého 
parku (viz obr.). 

V  celém prostoru Krásného 
Března bylo též objednáno pod-
zimní hrabání listí. 

V  listopadu jsme vysadili deset 
javorů, které byly náhradou za jiné 
dříve odstraněné. Sedm jich je vy-
sazeno v  řadě ve  volném prostoru 
před Kartografi ckým ústavem v ulici 
U Pivovarské zahrady a tři v blízkos-
ti dětského hřiště u Vojanovy ulice.

Výše uvedené prořezy a  již zmi-
ňované chemické ošetření plevelů 
mnohdy odkrývají plochy, které 
nevypadají dobře. Proto budeme 
na  jaře provádět travní osev všude 
tam, kde bude potřeba a  v  průbě-
hu roku 2013 bude navazovat nová 
výsadba keřů a  současně i  odstra-
ňování keřů starých a odumřelých. 
Postupně tak uvedeme zeleň do po-
žadovaného tj. krásného stavu. Rád 
proto uvítám i Vaše náměty a při-
pomínky ke všem místům Krásné-
ho Března. Jaroslav Táborský 

místostarosta 
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Vážení spoluobčané,
Máme tu závěr roku a  nabízí 

se trocha bilancování.  Jelikož je 
v  mé gesci sociální politika, pak 
se, když dovolíte trochu pozasta-
vím nad situací u  nás v  obvodě. 
Bohužel musím konstatovat, že 
náš obvod má nejvíce ubytoven 
pro sociálně slabé z  celého Ústí. 
Nabízí se otázka. Je na tom něco 
špatného? Nebylo by, kdyby se 
s  těmito objekty nespojovaly 
pojmy jako kriminalita, výtrž-
nictví, nepořádek či snižová-
ní cen realit v  okolí. Všechny 
ubytovny v  našem obvodě jsou 
v  soukromém vlastnictví. Ani 
jedna z  nich není zřízená rad-
nicí, nebo magistrátem města 
Ústí nad Labem. O to menší vliv 
máme na  jejich provoz. Přesto 

se neustále snažíme o  jednání 
s majiteli těchto ubytoven, ikdyž 
není vždy jednoduché. Není nám 
lhostejné, jaké světlo tyto objek-
ty hazí na náš obvod a už vůbec 
ne, jaký vliv mají klienti těchto 
zařízení na  život v  našem obvo-
dě. Mezi nejproblémovější určitě 
patří hotel Freedom a  ubytovna 
Čelakovského v Krásném Březně. 
O  Freedomu se toho již napsa-
lo a  řeklo hodně, bohužel je to 
takzvaně nikdy nekončící pří-
běh. Se zástupcem této ubytovny 
jsem jednala několikrát osobně, 
smutné je, že v  žádném případě 
nechce přijmout zodpovědnost 
za  svoje klienty a  sám tvrdí, že 
se s nimi nedá jednat. Ale to „B“ 
je, že nájemné, které není nijak 
nízké, mu přináší skvělý byznys.  
Nijak neskrýval ani fakt, že ob-
jekt je plný štěnic a švábů. Budiž 
nám tedy připsáno k  dobru, že 
na náš nátlak byla dne 22.8.2012 
provedena v  objektu dezinsekce. 
Dle §57 odst.2 je uložena povin-
nost každé fyzické osobě zajistit 
speciální ochrannou dezinfekci, 
dezinsekci a  deratizaci, v  přípa-
dě zvýšeného výskytu škodlivých 
a  epidemiologicky významných 
členovců, hlodavců atd. V přípa-
dě obytných místností má tuto 
povinnost první vlastník nemo-
vitosti. Rozšíření štěnic bývá 
pasivní např. nábytkem, odě-
vy a  předměty.  Kontroly, které 

jsou prováděny v  součinnosti se 
zástupci KHS, Policie ČR, MP, 
hasičského sboru a  Odboru so-
ciálních věcí budou  nadále po-
kračovat.

Ubytovna v ulici Čelakovského 
se dostala do  středu pozornosti 
naposledy s  kauzou vystěhová-
ní několika rodin z  rozpadlých 
domů v  Předlicích. Na  náklady 
města sem bylo přestěhováno 27 
dětí a  9 dospělých. Na  základě 
dohody s  Odborem sociálních 
věcí byla provedena kontrola tzv. 
„pokoj po  pokoji“ obyvatel celé 
ubytovny. Tato kontrola proběh-
la z  účasti MP a  sociálních pra-
covnic ÚMO Neštěmice, kterým 
tímto děkuji za  hladký průběh. 
K 30.11. 2012 bylo ředitelem spo-
lečnosti CPI byty, a.s. rozhodnu-
to o ukončení nájemního vztahu 
se současným provozovatelem 
a  od  1.12.2012 bude prostory 
pronajímat přímo společnost 
CPI byty, a.s. pan ředitel mi sdě-
lil, že počítají s nemalou investicí 
do tohoto zdevastovaného objek-
tu, s bezpečnostní službou a přís-
ným nekompromisním řádem. 
Zda je to dobrá, či špatná zpráva, 
nám ukáže čas.

Všechny problémové lokality 
(a nejedná se jen o ubytovny, ale 
i  bytové domy) sledujeme a  bu-
deme je i nadále podrobovat kon-
trolám za součinnosti i ostatních 
orgánů. Vím, že výsledky nejsou 

V  souvislosti se sociální refor-
mou byla od  1. 1. 2012 z  Úřadu 
městského obvodu Neštěmice 
převedena výplata veškerých so-
ciálních dávek hmotné nouze 
a  to na  Úřad práce (sídlí na  Ma-
gistrátě města v  Ústí nad Labem, 
vchod z  Mírového náměstí, 2.pat-
ro).  Na úřadě v Neštěmicích však 
na  odboru sociálních věcí nadále 
zůstává agenda sociální práce, 
agenda veřejného opatrovníka 
v péči o osoby omezené či zbave-
né způsobilosti a  agenda veřejné 
služby. 

Co se týče sociální práce jde 
o pomoc lidem, kterým se nedaří 
vyřešit svou nepříznivou životní 
situaci vlastními silami. Sociál-
ní práce je zaměřena především 
na pomoc s problémy lidem, kteří 
se (z  vlastní viny či bez vlastního 
přičinění) ocitli v dlouhodobé ne-
zaměstnanosti, dluhové pasti, jsou 
ohroženi ztrátou bydlení nebo ne-

umí hospodařit s fi nančními pro-
středky. 

Sociální práce se dále orientu-
je na  problematiku seniorů, osob 
se zdravotním postižením (např. 
součinnost při zajištění vhodných 
pomůcek nebo služby), osob s du-
ševním onemocněním nebo osob 
pečujících o osoby závislé na péči 
jiné osoby. Další oblastí sociální 
práce je práce s  osobami ohrože-
nými rizikovým způsobem života 
(patologické hráčství, alkoholo-
vé a  drogové závislosti), s  oběťmi 
trestné činnosti jiných osob, imi-
granty, rodinami s dětmi. 

Sociální práce hledá způsob, 
jak člověku pomoci překonat pro-
blém, na který sám nestačí tak, aby 
mohl ve  svém prostředí optimál-
ně fungovat. Sociální pracovník, 
který disponuje potřebnými zna-
lostmi a  dovednostmi, buď zajistí 
pomoc sám, nebo zprostředkuje 
pomoc jiných sociálních služeb. 

Sociální pracovník vyslechne pro-
blémy klienta a nabízí mu pomoc 
a  poradenství. Žádné problémy 
není radno podceňovat a odkládat 
jejich řešení. Odsunutí problémù 
má za následek jejich prohlubová-
ní, a to nakonec může vést ke ztrá-
tě bydlení, zhoršení zdravotního 
stavu, dluhové pasti nebo poško-
zení mezilidských vztahù. 

Na Neštěmickém  úřadě  vyko-
návají sociální práci tito sociální 
pracovníci: Bc.  Taťána Bartová, 
sl.  Lucie Trostová a  p.  Klára No-
váková, které můžete kontakto-
vat buď telefonicky nebo osob-
ně na  Úřadu městského obvodu 
v  Neštěmicích, U  Radnice 229, 
3.patro. Na  ně je možné obracet 
se o  radu nebo konkrétní pomoc, 
a  to nejen ve  vyjmenovaných ob-
lastech.

Bc. Petra Morávková
vedoucí OSV

SOCIÁLNÍ PRÁCE OBCE

Nejenom, že se 1. června 
2012 v  objektu Corsa otevřela 
nová policejní služebna Poli-
cie ČR v  Krásném Březně, ale 
od nového roku na tuto lokalitu 
přibude dalších 6 krásnobře-
zenských policistů.

Návrat policie do čtvrti bylo 
výsledkem jednání primátora 
města Ústí nad Labem Ing. Víta 
Mandíka s vedoucím územního 
odboru Policie ČR v  Ústí nad 
Labem plk.  Mgr.  Vladimírem 
Danylukem a  vedením obvo-
du. Město Ústí nad Labem vy-
šlo v  řadě ohledů policii vstříc 
a tak vzniku služebny nebránily 
žádné překážky. 

Cílem policistů je zajišťovat 
bezpečnost nejen v  Krásném 
Březně, ale v  celém městském 
obvodu Neštěmice.

Por. Bc. Veronika Hyšplerová
Preventivně informační 
skupina Ústí nad Labem
E-mail: orulpis@mvcr.cz
Tel.: +420 974 426 208
 +420 724 189 726

POLICIE ČESKÉ 
REPUBLIKY NAVÝŠÍ 
POČET POLICISTŮ 
V KRÁSNÉM BŘEZNĚ

hned, ale devastace domů a okolí 
přišla také pomalu a plíživě. Po-
kud budu moci, pak nezodpo-
vědným majitelům těchto objek-
tů budu život a  potažmo byznys  
znepříjemňovat.  

Závěrem mi dovolte, abych 
Vám v tomto předvánočním čase 
popřála klidné, ničím a  nikým 
nerušené svátky a  šťastný vstup 
do Nového roku 2013.

Bc. Lenka Jaremová
místostarostka
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ÚDRŽBA ZELENĚ V CELÉM MĚSTSKÉM 
OBVODU ÚSTÍ NAD LABEM - NEŠTĚMICE

Pro rok 2012 městský obvod 
na  údržbu zeleně obdržel dotaci 
ve  výši 7  000  000 Kč. Do  údržby 
zeleně patří nejen pravidelné seče 
travnatých ploch, které se prová-
dí 4 x ročně (intravilán), ale také 
prořezy a  omlazení keřů, prořezy 
a kácení stromů, chemické postřiky, 
odplevelení, hrabání listí, nové vý-
sadby, seče louky, které se provádí 
2 x ročně (extravilán),  likvidace bio 
odpadu. Dále se v rozpočtu počítá 
s  částkou na  údržbu a  chemické 
ošetření fotbalového hřiště TJ Moj-
žíř a na údržbu pozemků, které jsou 
následně nabízeny jako zahrádky.

Městský obvod je pro údržbu 
zeleně nově rozčleněn do 8 lokalit. 
Krásné Březno jich má 5, Neštěmi-
ce 2 a jednu lokalitu tvoří Mojžíř.

Dosud byla údržba zeleně prová-
děna na základě našich objednávek 
fi rmou AVE podle platné mandát-
ní smlouvy. Tato smlouva končí 
31. 12. 2012. Městský obvod Neš-
těmice proto vyhlásil na  každou 
lokalitu veřejnou soutěž o zakázku 
„Údržba veřejné zeleně“. Vítěz této 
soutěže bude udržovat zeleň v dané 
lokalitě následující 4 roky. 

Do  konce roku zbývá pár dnů, 
snažili jsme se zpracovat téměř 
všechny podněty a žádosti občanů 
týkající se úpravy keřů a  prořezů 
a  kácení stromů. Požadavky jsou 
a budou nadále  plněny postupně 
podle plánu prací tak, aby byly spl-

něny do konce vegetačního obdo-
bí, tj. do 31. 3. 2013.

Kácení stromů je závislé na roz-
hodnutí odboru životního pro-
středí Magistrátu města Ústí nad 
Labem. V  kladném případě je 
platnost rozhodnutí pro kácení do 
31. 3. 2014. Žádosti o kácení, kte-
ré nebudou vyřízeny do jara 2013 
a nejedná se o havarijní stav stro-
mu, budou vyřízeny v  následu-
jícím období vegetačního klidu 
od 1. 10. 203 do 31. 3. 2014.

 Lenka Škarabelová
odbor správy a údržby 

obecního majetku 

Krásné Březno KB 01 (ulice Drážďanská, U Cukrovaru, Neštěmická, Vojanova)
Seče (intravilán) o výměře 4,44 ha, keřové výsadby o výměře 1,65 ha
Krásné Březno KB 02 (ulice Výstupní/Dvojdomí, Výstupní/Neštěmická, Žežická
Seče (intravilán) o výměře 6,56 ha, keřové výsadby o výměře 2,77 ha, seče (extravilán) o výměře 1,53 ha
Krásné Březno KB 03 (ulice Neštěmická/Výstupní, U Studánky, Jungmannova, Drážďanská, Na Sklípku
Seče (intravilán) o výměře 7,34 ha, keřové výsadby o výměře 1,66 ha, seče (extravilán) o výměře 2,58 ha
Krásné Březno KB 04 (sídliště Vyhlídka včetně ulice Hřbitovní
Seče (intravilán) o výměře 6,12 ha, keřové výsadby o výměře 2,31 ha, seče (extravilán) o výměře 2,22 ha
Krásné Březno KB 05 (ulice Podmokelská, Přístavní, Pekařská, Výstupní od Dvojdomí k Doběticím
Seče (intravilán) o výměře 6,33 ha, keřové výsadby o výměře 1,22 ha, seče (extravilán) o výměře 1,40 ha
Neštěmice I. (centrum, sídliště Tři Kříže, ulice Sibiřská)
Seče (intravilán) o výměře 5,01 ha, keřové výsadby o výměře 0,82 ha, seče (extravilán) o výměře 0,49 ha 
Neštěmice II. (ulice Mlýnská, Železná, sídliště Skalka)
Seče (intravilán) o výměře 7,44 ha, keřové výsadby o výměře 1,12 ha 
Mojžíř 
Seče (intravilán) o výměře 4,07 ha, keřové výsadby o výměře 0,60 ha, seče (extravilán) o výměře 3,33 ha

Celková výměra pro údržbu zeleně v Krásném Březně činí 48,12 ha a pro Neštěmice a Mojžíř 22,88 ha.

ÚDRŽBA ZELENĚ V NEŠTĚMICÍCH A MOJŽÍŘI

V období duben až říjen tohoto 
roku byly provedeny 4 seče trav-
natých ploch v lokalitách centrum 
Neštěmice, sídliště Tři Kříže, sídli-
ště Skalka a Mojžíř za celkové ná-
klady cca 300 000 Kč.

Další fi nanční prostředky se 
rozdělily pro novou výsadbu a cel-
kovou údržbu zeleně, tzn. pro-
řez keřů, zajištění sečí zahrádek, 
prořezy a  kácení stromů, údržbu 

dlouho neudržovaných pozem-
ků. Nemalá částka byla použita 
i na seč pozemků v Mojžíři u nové-
ho parkoviště, kde vyrostla lebeda 
namísto trávníku.

Nelze opomenout vyčištění 
prostranství kolem výměníkové 
stanice na sídlišti Skalka nad lou-
kou a úpravu stromů a keřů vedle 
spojovacího chodníku ze Skalky 
do Mojžíře. 

K nové výsadbě došlo například 
U základní školy v ulici Hluboká, 
v ulici K Haldě v Mojžíři u pomní-
ku, dále na  točně MHD Skalka, 
v  malém parku v  ulici Sibiřská. 
Letničky, berberis a magnólie byly 
vysázeny do  záhonků u  budovy 
radnice a  novými rostlinkami se 
může pyšnit i park před radnicí. 

V  současné době nastalo vege-
tační období vhodné pro radikál-
nější prořezy keřů a  kácení stro-
mů. Jako první byly zadány práce 
na  pokácení 15 ks stromů kolem 
a  v  korytě Neštěmického potoka 
u garážového stání v ulici Sibiřská 
za  celkovou částku 113  265,-Kč 
včetně odfrézování pařezů. 

Na  některých místech došlo 
z bezpečnostních důvodů k úplné 
likvidaci porostů a na těchto mís-
tech budou v jarních měsících za-
loženy nové trávníky.

Nastal podzim a  k  němu ne-
odmyslitelně patří hrabání listí. 
Na  tuto položku bylo vydáno cel-
kem 120 000 Kč.

 Při údržbě zeleně nelze opome-
nout značnou výpomoc od mistrů 

veřejně prospěšných prací, jejich 
pracovníků a  pomoci veřejných 
služeb.

Věříme, že údržba zeleně pro-
běhla v roce 2012 ke spokojenosti 
nás všech a v roce následujícím se 
nám práce bude dařit stejně dobře. 

 Lenka Škarabelová
odbor správy a údržby 

obecního majetku
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OPRAVA CHODNÍKŮ A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
ská x Seifertova. V  rozpočtu je 
zahrnuta oprava palisád v  parku 
před radnicí a nové schody v ulici 
Hluboká u  zdravotního střediska 
v Neštěmicích.

V  průběhu listopadu bude 
provedena oprava uličních vpus-
tí v  ulici Keplerova 38, 40 a  52 
za 110 046 Kč.

Za zmínku také stojí skutečnost, 
že rozpočet Městského obvodu 
pamatuje na  čištění zanesených 
uličních vpustí. Z  této kapitoly 
byly rovněž hrazeny nové kanálové 
mříže a  kryty, které jsou doplňo-
vány za odcizené. Za čištění vpustí 
a doplnění nových krytů bylo cel-
kem vydáno 31369 Kč. 

Dále byly také realizovány opra-
vy komunikací a  uličních vpustí 
Magistrátem města Ústí nad La-
bem, odborem dopravy za  částku 
1. 889 860,40 Kč vč. DPH. Opravy 
byly provedeny následovně: lokální 
opravy komunikací v ulici Dr. Ho-
rákové, A.České, Příkopy, Husova 
(+ 2x vpust) v  Krásném Březně 
a  v  ulici Vodařská, Sibiřská k  č.p. 
372 v  Neštěmicích. Opravy malou 
frézou proběhly v  ulici Vojanova, 
Keplerova, Neštěmická (Ke  Třem 

křížům - Obvodová - výjezd), Pře-
myslovců (+ 2x vpust), Ke  Třem 
křížům v Krásném Březně, kde také 
byla opravena uliční vpusť v  ulici 
Neštěmická naproti OKD Corso. 

Opravy chodníků, místních ko-
munikací a  uličních vpustí jsou 
plánovány i  pro rok 2013, ale je-
jich realizace závisí na výši schvá-
leného rozpočtu. Opravy budou 
postupně řešeny podle závažnosti 
poškození a  důležitosti. V  plánu 
je například oprava vjezdu do Že-
žické ulice, chodník před objektem 
Rozcestí 3 v Krásném Březně. 

Lenka Škarabelová
odbor správy a údržby 

obecního majetku 

REKONSTRUKCE 
SCHODIŠTĚ 
V UL. HLUBOKÁ

Schodiště od  základní školy 
a  dětského zdravotního střediska 
v  ul. Hluboká svým špatným tech-
nickým stavem způsobilo nejedno 
trápení. Na jaře letošního roku Rada 
městského obvodu Ústí nad Labem 
- Neštěmice odsouhlasila opravu 
schodiště, které bylo v  havarijním 
stavu. Na stavební práce byly z roz-
počtu uvolněny potřebné fi nanční 
prostředky ve výši 180 tis. Kč. Každý 
schod je nově vybetonován, dlaždice 

nahrazeny asfaltobetonem. Schody 
jsou doplněny novým zábradlím, 
zvýšený silniční obrubník bude od-
vádět dešťovou vodu po komunika-
ci. Uvědomujeme si, že zde chybí 
ještě bezbariérový přístup. Ten bude 
vybudován v  příštím roce, z  ul. Si-
biřská 372 obloukem okolo výstupu 
topného kanálu.  

 Lenka Škarabelová
odbor správy a údržby 

obecního majetku

Před opravou. Po opravě.

IPRM MOJŽÍŘ 
- REKLAMACE STAVBY 

Po  ukončení prací IPRM  IOP 
– Rekonstrukce a  rozšíření ko-
munikací, chodníků, parkovišť, 
veřejného osvětlení a kamerového 
systému v  Mojžíři bylo podáno 
k  investorovi několik reklamací 
ve  věci nedodělků a  závad týka-
jících se chodníků, obrubníků, 
uličních vpustí, poškození zeleně 
od  techniky a  bylo reklamováno 
použití nevhodně zvolené zeminy 
a  travní směsi v  rámci sadových 
úprav. 

Na komunikaci Hlavní jsou čty-
ři špatně vyspádovana místa, kde 
se tvoří louže. Jedním z nich bylo 
také místo před zastávkou, kde 
i po vyčištění zůstává louže vody. 

Deštivý podzim 2012 ukázal, že 
uliční vpusť za  zastávkou  MHD 
opět neodtéká. Byla podána další 
reklamace. Správce komunikací 
provedl kontrolu všech vpustí po-
dél  komunikace a sdělil, že tvorbu 
kaluží má na svědomí  špatně pro-
vedené vyspádování vozovky.  

Závady týkajících se chodníků 
byly odstraněny  v  květnu 2012, 

poškozené obrubníky byly opra-
veny po domluvě v listopadu 2012.

V  září 2012 bylo svoláno re-
klamačního řízení ve  věci použití 
nevhodné zeminy a  travní směsi. 
Zhotovitel provedl chemickou li-
kvidaci vzešlých plevelných rostlin 
v místech souvisejících s úpravami 
povrchu v  rámci realizace stavby 
s  termínem do  31.10.2012. Před-
mětné pozemky byly odplevele-
ny a  osety travní směsí. Následná 
kontrola bude provedena na  jaře 
2013.

Problematickým zůstává svah 
nad parkovištěm J. Plachty, kde 
byla provedena náhradní výsad-
ba. Svah byl odplevelen s  násled-
ným chemickým postřikem. Byla 
dohodnuta i  náhradní výsadba 
za  uschlé rostliny. V  měsíci listo-
padu došlo k  očištění obrubníků 
u  parkoviště a  odstranění zeminy 
sesuté ze svahu. Místa nejvíce po-
stižená sesuvem půdy byly očiště-
ny na kámen a v jarních měsících 
2013 dojde k osázení skalníkem.  

Lenka Škarabelová 
odbor správy a údržby 

obecního majetku  

Městský obvod v  roce 2012 
vynaložil na  opravu chodníků, 
místních komunikací a  uličních 
vpustí ze svého rozpočtu cel-
kem 1  594  455 Kč. Došlo k  opra-
vě chodníku u  MHD S. Čecha 
v  Krásném Březně, chodníku 
v ulici Seifertova, Sibiřská u poto-
ka, Mlýnská 325–326 včetně bez-
bariérové úpravy chodníku u  MŠ 
a  zdravotního střediska, chodník 
ze zámkové dlažby Opletalova 
v Neštěmicích. Z místních komu-
nikací dostala nový povrch spojka 
Vyhlídka x Tři kříže a  příjezdová 
komunikace Neštěmická 27-29 
v  Krásném Březně, spojka Mlýn-
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ZIMA V ÚSTECKÉ ZOO
I  v  chladném období lze víken-

dy či volné dny využít k  návštěvě 
zoologické zahrady, ve které se čas 
nezastavuje ani v  zimě, ba právě 
naopak. Je možné užít si procházku 
a  prohlídku ve  zcela jiné pohodě, 
také zvířata vnímají příchozí trochu 
jinak. Velkou výhodou jsou pavilo-
ny, ve  kterých lze sledovat zvířata, 
pokud nejsou ve svých venkovních 
expozicích. Zoo má k  dispozici 
hned čtyři – Bornejský pavilon, kde 
žije orangutaní rodinka „Ňuňáko-
vých“, dvoupatrový pavilon exotária 
s  akvárii a  terárii, modernizovaný 
pavilon šelem a pavilon slonů, který 
obývá známá dvojice Kala a Delhi.

Oproti hlavní letní sezóně je však 
třeba počítat s některými změnami. 
Od  listopadu do  března dochází 
k omezení provozní doby, která se 
zkracuje v souvislosti s kratším svě-

telným dnem, takže zoo je otevřena 
od 9:00 do 16:00 hodin. Výjimkou 
je Štědrý den a Silvestr, kdy je ote-
vřeno do  14:00 hodin. V  provozu 
je pouze spodní vstup z  Drážďan-
ské ulice a omezeny jsou i oblíbené 
předváděcí akce se zvířaty. Některá 
choulostivější zvířata tráví ve  vý-
bězích méně času než v létě, záleží 

na počasí a na teplotních podmín-
kách.

I během zimního období je v zoo 
připraveno mnoho akcí, některé 
jsou věnovány návštěvníkům zoo, 
u  dalších se využívá dlouholeté 
spolupráce se školami. V  prosinci 
budou děti z  MŠ a  ZŠ zdobit vá-
noční stromečky vlastnoručně vy-
robenými ozdobami. Pro veřejnost 
se v neděli 2. prosince konala akce 
Mikuláš v zoo, další dvě s vánoční 
tématikou jsou připraveny ke kon-
ci měsíce. V  pondělí 24. prosince 
dopoledne je připravena nadílka 
pro vybrané druhy zvířat (oran-
gutani, opice, medvědi, sloni), což 
znamená vánočně zabalené dárky 
s  dobrůtkami a  ozdobené stro-
mečky. Tato akce nachází stále více 
příznivců, kteří si příjemným způ-
sobem a  bez stresu vychutnávají 
vánoční atmosféru. O tři dny poz-
ději, po svátcích věnovaných hlavně 
rodině a  návštěvám příbuzných, 
tedy ve čtvrtek 27. prosince se v pa-
vilonu šelem bude konat tradiční 
pořad Vánoční zpívání. Na  začát-
ku února (1. – 3. února 2013), kdy 
budou děti dostávat vysvědčení, se 
uskuteční akce Pololetní prázdniny 
v zoo – kvíz a volný vstup pro pilné 
školáky. O 14 dní později, v sobotu 
16. února je připravena premiérová 
akce Masopust v zoo s maškarním 
průvodem a  dalším doprovodným 
programem.

Další nabídka je zajímavá pro 
všechny školní kolektivy a  trvá 
od listopadu 2012 až do konce úno-
ra 2013. Jedná se o volný vstup pro 
třídy, které v tomto období zoo na-

vštíví. Učitelé mohou využít i široké 
nabídky výukových programů, je-
jichž seznam najdou na  webových 
stránkách zoo.

Chcete o ústecké zoologické za-
hradě vědět více? Navštivte webo-
vé stránky www.zoousti.cz.

PŘESTUPKY

S blížícími se vánočními svát-
ky přibývá přestupků proti ve-
řejnému pořádku. Spousta do-
mácností během předvánočního 
úklidu odkládá odpad mimo 
sběrové nádoby. U  popelnic tak 
často končí staré sedačky, ledni-
ce, pračky, koberce a pod.. Chtěli 
bychom upozornit, že takové jed-
nání naplňuje skutkovou podsta-
tu přestupku proti veřejnému po-
řádku dle ustanovení § 47 odst. 1 
písm. h) přestupkového zákona, 
kdy za tento přestupek lze uložit 
pokutu do  50.000,-Kč. Vyzývá-
me proto všechny občany, aby, 
pokud něco takového zaregistru-
jí, využili bezplatné linky č. 156 
a přestupek oznámili. Nebuďme 
lhostejní k  prostředí ve  kterém 
žijeme. Tento odpad totiž může 
každý občan bezplatně odvézt 
do  sběrného dvora společnos-
ti AVE v  Krásném Březně, kde 
přijímají velkoobjemový odpad 
z  domácností (http://www.ave-
-ul.cz/skladka-a-sberne-dvory.
html). 

Yveta Opavská
vedoucí přestupků 

ČERPÁNÍ ROZPOČTU MO NEŠTĚMICE V ROCE 2012
Rozpočet na rok 2012 byl schvá-

len Zastupitelstvem MO Neště-
mice 13. března 2012. Do té doby 
obvod hospodařil dle schváleného 
rozpočtového provizoria. Vlast-
ní zdroje obvodu byly schváleny 
v objemu 15.586,00 tis. Kč, dotace 
z rozpočtu města byla poskytnuta 
ve  výši 17.400,00 tis. Kč a  dotace 
z Úřadu práce ve výši 2.616,00 tis. 
Kč. Z celkových  schválených  vý-
dajů ve výši 35.602,00 tis. Kč bylo 
na opravy a rekonstrukce chodní-
ků,  parkovišť  vyčleněno 2.158,00 
tis. Kč, na  vybudování nových 
a opravy stávajících dětských kout-
ků a  hřišť to byla částka 1.556,00 
tis. Kč, na údržbu zeleně  a odvoz 
odpadů  pak 7.985,00 tis. Kč. Další 
výdaje směřovaly na  zajištění vý-
konu státní správy a  samosprávy, 

na  činnost dobrovolných hasičů, 
na  vánoční výzdobu, na  fi nanční 
příspěvky organizacím, které pra-
cují s dětmi v oblasti sportu, kul-
tury, důchodcům, tělesně postiže-
ným apod. Podrobný rozpočet je 
vyvěšen na  webových stránkách 
našeho obvodu.

Během roku byl náš obvod 
nucen se vyrovnat  s  propadem 
příjmů ve  výši 1.162,00 tis. Kč 
(od roku 2012 vstoupila v platnost 
nová zákonná úprava, týkající se 
zpoplatnění provozování loterií, 
výherních hracích přístrojů a  od-
vodů z  loterií a  VHP). Do  minu-
lého roku tyto příjmy spravovaly 
městské obvody a v plné výši byly 
jejich příjmem, od  letošního roku 
jsou poukazovány na  fi nanční 
úřady, které je  převádějí městům  

a obcím. Zastupitelstvo města Ústí 
nad Labem fi nanční prostředky 
přerozdělilo částečně na jednotlivé 
obvody a  do  dalších oblastí (pro-
běhlo v denním tisku).

V  tomto sníženém rozpočtu 
byly nakonec opraveny chodní-
ky v našem obvodě v celkové výši 
1.595,00 tis. Kč, vybudován nový 
chodník, zpracovány PD k pláno-
vaným investičním akcí v  celkové 
výši  111,14 tis. Kč tis. Kč, provede-
ny revize a opravy dětských  prv-
ků, vybudovány další dětské kouty 
a  hřiště  ve  výši 1.506,00 tis. Kč,  
prováděna údržba zeleně do  výše 
schváleného rozpočtu výdajů. 
Z  prostředků obvodu se podařilo 
zakoupit i  2 ks vysavače psích ex-
krementů ve výši 90,50 tis. Kč.

Podrobnější informace o  jed-

notlivých akcích jsou uvedeny 
v článcích odboru správy a údržby 
obecního majetku.

Celkový Závěrečný účet hospo-
daření MO Neštěmice v roce 2012 
bude po  jeho zpracování vyvěšen 
na  webových stránkách našeho 
obvodu.

Pro hospodaření v roce 2013  je 
připraveno vyhlášení  rozpočtové-
ho provizoria, které bude  předlo-
ženo ke  schválení Zastupitelstvu 
MO Neštěmice dne 11. 12. 2012, 
a  to do  doby  schválení rozpočtu 
na rok 2013. Na přípravě rozpočtu 
se v současné pracuje, výše dotací 
do našeho rozpočtu bude schvalo-
vat Zastupitelstvo města Ústí nad 
Labem dne  13. 12. 2012.  

Olga Sazečková, 
vedoucí fi nančního odboru
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SOBOTA 10. LISTOPADU 2012 - MOJŽÍŘ 

Byla listopadová sobota a  fa-
noušci krajského fotbalu  měli 
v kalendáři tento den zaškrtnout 
červeně, neboť ve  12. kole 1. A 
třídy skupiny A  bylo na  pro-
gramu dlouho očekávané derby 
Mojžíř – Neštěmice.  

Tato historická událost přilá-
kala do  ochozů na  450 diváků, 
kteří vytvořili nádhernou kulisu. 

Domácí kotel, který se skládal 
z mojžířských fanynek a nejmen-
ších žáčků, si vyrobil různé trans-
parenty a  za  pomocí bubínků, 
řehtaček apod. hnal celý zápas 
svůj tým za vítězstvím. 

Ještě než samotné utkání  za-
čalo, se uskutečnila  jedná pa-
rádní věc, a to byl krásný zážitek 
hlavně pro naše mojžířské žáčky, 
kteří převlečeni do  dresů obou 
mužstev napochodovali , za zněl-
ky ligy mistrů, za  ruce s  aktéry 
utkání na  půlku k  zahajovacímu 

nástupu. 
Samotné utkání přineslo vy-

rovnaný boj s velkým nasazením 
a touhou obou týmů toto prestiž-
ní derby vyhrát, ale nakonec se 
zrodila zasloužená remíza  1:1, 
když domácí poslal do  vedení 
v  13-té minutě z  penalty Pavel 
Král a za hosty na konečných 1:1 
vyrovnal ve  27. minutě Jiří Str-
nad.

I když šlo o derby, hrálo se sice 
tvrdě, ale férově a  diváci mohli 
být s  konečným výsledkem spo-
kojeni. 

Tento svátek mojžířského fot-
balu se skutečně podařil a všich-
ni se již těšíme na  jarní odvetu 
v Neštěmicích. O poločase se také 
konala tradiční mojžířská tom-
bola a vylosováno a rozdáno bylo 
krásných 22 cen, takže všichni 
zúčastnění si přišli na své.

Krásný zážitek by se nemohl 

konat bez podpory sponzorů, 
kterým tímto děkujeme za  spo-
lupráci při tomto utkání, tak 
i za celou sezónu. 

V neposlední řadě patří podě-
kování Úřadu městského obvodu 

Neštěmice za podporu a vytvoře-
ní podmínek, aby se zde takové 
akce mohly dále konat.

Sportu ZDAR a fotbalu zvlášť! 

 M. Kolankiewicz

SVATEBNÍ OBŘADY 
V ROCE 2013

Usnesením Rady městské-
ho obvodu Ústí nad Labem - 
Neštěmice č.345/2012 ze dne 
19.11.2012 byly schváleny pro 
rok 2013 následující svatební 
termíny v  časovém harmono-
gramu 9,30–13,30 hodin:
19. 01. 2013
16. 02. 2013
23. 03. 2013
20. 04. 2013
18. 05. 2013
15. 06. 2013

20. 07. 2013
17. 08. 2013
21. 09. 2013
19. 10. 2013
16. 11. 2013
14. 12. 2013

MOJŽÍŘŠTÍ HASIČI SKLÍZEJÍ ÚSPĚCHY
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. 

Takto zní jedno staré přísloví. Pro 
hasiče to platí dvojnásob. Trénuje-
me, abychom dosáhli lepších výsled-
ků při hasičských soutěžích, a  na-
sbírané dovednosti nám následně 
pomáhají při skutečných zásazích. 

Letošní sportovní sezóna byla 
z  našeho pohledu jednou z  nejlep-
ších. Družstvo dorostenek dosáhlo 
té nejvyšší mety. Přes okresní a kraj-
ské kolo se děvčata probojovala až 
na  mistrovství republiky v  požár-
ním sportu. Nejlepší z  nejlepších, 
tak by se dala stručně charakterizo-
vat úroveň mistrovství v  Sokolově. 
Skvělá atmosféra, úžasné výkony 

soutěžících a  výborná nálada dala 
tomuto podniku punc výjimeč-
nosti. Jsme velmi pyšní na  to, jak 
děvčata reprezentovala nejen moj-
žířské hasiče, ale samozřejmě celý 
ústecký kraj. Ani ženy nezůstaly 
pozadu. Tvrdě bojovaly o  postup 
na mistrovství republiky v krajském 
kole požárního sportu, bohužel jim 
unikl jen o  několik málo vteřin. 

Další sportovní úspěch jsme sla-
vili na  Memoriálu Stanislava Eno-
cha v  Povrlech. Zde se soutěžilo 
ve dvou kategoriích požárního úto-
ku. V obou se nám podařilo vyhrát, 
domů jsme si tak odvezli dva pohá-
ry za  první místo a  jeden putovní. 

Závěr sezóny, jako tradičně, pa-
tří soutěži požární všestrannos-
ti Oprám Varvažov. Tato soutěž 
má již léta vysokou účast sborů 
a  těší se veliké oblibě. Mezi pěta-
třiceti soutěžními družstvy jsme 
dokázali dvě ze tří disciplín ovlád-
nout a  vybojovat první místa.

Snažíme se trávit volný čas i jinak 
než jen hasičinou. 1.12. v mojžířské 
základní škole pořádáme volejba-
lový turnaj. Už se nám přihlásilo 
13 družstev z  řad široké veřejnos-
ti. Věříme, že zábava bude skvě-
lá a  turnaj příští rok zopakujeme. 

Držte nám palce a občas nás od-
měňte trochou uznání. Děkujeme.

-  Firma Vrabec  a Vrabec

-  Penzion Bohemia Dubí

-  ÚMO  Neštěmice

-  Elektromontáže Roman Slavata

-  Drogerie Navara Neštěmice 

a Petr Okruta

-  Vinotéka Ústecká banka vín - 

Otakar Putruželka

-  Cukrářství Duo Krásné Březno

-  Restaurace Johanka

-  Bar Ofside Michala Šimůnka

-  Bar - diskotéka Mon cheri

-  Bar Jail

-  Firma Inter Cars

-  Tutti pizza

-  Simware

-  Spokar

-  Honza Bičiště

-  Věrné fanynky Káťa a Danča 

-  Autodoprava Jaroslav Hajduk 

-  TJ  Mojžíř 

Sponzoři jsou: 



11

NEŠTĚMICE PŘEDSTAVUJÍ
Jakub Seibert, narozen 25. 1. 

1995 v Ústí nad Labem, od naroze-
ní Neštěmičák.

Stolnímu tenisu se věnuje 
od roku 2002, zatím jediným klu-
bem je TJ Slavoj Severotuk Ústí 
nad Labem.

Začal pod vedením trenéra mlá-
deže Petra Hájka. Od roku 2005 se 
začíná trénovat pod taktovkou Mi-
chala Hájka a rok na to nastupuje 
do  funkce hlavního trenéra mlá-
deže Slavoje Ústí p.  Josef Braun.
(bývalý reprezentant ČSSR , stále 
hrající v SRN - 3. bundesligu).

V  roce 2008 se stává mistrem 
ČR v  kategorii mladšího žactva 
v Liberci.

V  roce 2009 bronzová medaile 

ze soutěže družstev kadetů na ME 
v Praze.

Od roku 2010 společně s dospě-
lými hráči Slavoje(Kabelka, Červe-
ný, Merker ) pravidelně nastupuje 
v zápasech 1. ligy.

Nejlepší sezonou se pro Jakuba 
stává 2011-2012. A  družstvo Sla-
voje se zapisuje do historie stolní-
ho tenisu v severních Čechách po-
stupem do Extraligy. Jakub skončil 
sezónu 1. ligy na 3.místě v úspěš-
nosti (82%). V  březnu letošního 
roku získává společně se svým 
parťákem z juniorské reprezentace 
Davidem Reitspiesem bronzovou 
medaili na  MČR dospělých v  de-
blu!

V  mezinárodním měřítku 

od ledna do května 2012 postupu-
je, spíše skáče, evropským a světo-
vým žebříčkem juniorů. Před Mis-
trovstvím Evropy Juniorů a kadetů 
ve Schwechatu je na 35. místě v Ev-
ropě (na  začátku roku 98. hráč). 
Po dramatických zápasech ve Slo-
vákem Pavolkou, Rusem Kuimo-
vem se probojoval do  osmifi nále, 
kde se utkal se Švédem Soderlun-
dem. Po infarktovém zápase Jakub 
vítězí 4:3 (v sedmém setu 9) a tím 
přináleží k  evropské elitě (postup 
mezi posledních 8!!). V zajímavém 
zápase s  favorizovaným Gauzym 
(Francie, aktuálně 60. hráč světa 
v mužích!!) prohrává 2:4. Odehrál 
ovšem se vztyčenou hlavou a  nic 
Francouzovi nedal zadarmo!!

V  nové sezoně velmi dobře 
A  družstvo začalo v  Extralize. 
Po pěti odehraných zápasech ode-
šli pouze 1x poraženi.

V  současné době se Jakub při-
pravuje na  MS družstev juniorů, 
které se uskuteční od 9. do 16. 12. 
2012 v indickém Hyderabadu.

Jenom pro zajímavost příprava 
na  takový turnaj obnáší, trénink 
4 x týdně z  toho 2 x dvoufázově. 
O víkendu zásobník a fyzickou pří-
pravu a do toho ještě musí zvládat 
gymnázium.

Cíle do  letošní sezony jsou pro 
Jakuba jasné, udržet extraligu, vy-
bojovat 1. místo v  kategorii juni-
orů na MČR a velmi dobře repre-
zentovat ČR na ME v příštím roce 
v Ostravě.

Neštěmice - Základní škola 
Hluboká v  Neštěmicích si na  své 
konto připsala zajímavý úspěch. 
Pro žáky druhého stupně získala 
od Statutárního města Ústí nad La-
bem v rámci prevence kriminality 
fi nanční prostředky na  kolečkové 
brusle, které lze nastavit dle veli-
kosti nohou. Po  bruslení na  ledě, 
které žáci absolvují v  šesté třídě, 
mají možnost pokračovat v ježdě-
ní i na souši.

Moderní a progresivní sportov-
ní odvětví se dostalo i na půdu zá-
kladní školy. „Jsme za  to rádi, ur-
čitě využijeme kolečkových bruslí 
ve výuce sportovních her a hodin 
tělocviku, nemáme to daleko 
na stezku na Střekově, kde jsme již 
jízdu otestovali,“ prohlásila kan-

V ZŠ NEŠTĚMICE 
MAJÍ KOLEČKOVÉ 
BRUSLE ZELENOU

torka tělesné výchovy v  Hluboké 
Běla Besserová. A  test se vydařil. 
Pro úplné začátečníky byla taková 
zkušenost k  nezaplacení, po  pr-
votním ostychu a chytání balancu 
se všichni žáci pustili do zdolává-
ní kilometrů podél Labe. „Počasí 
nám letos přálo více než v  minu-
lých letech, nebylo chladno a šlo si 
bez problémů zasportovat pod ši-
rým nebem,“ pronesla Besserová.

K  sadě bruslí patří neodmysli-
telně i chrániče, to kdyby gravitace 
na  čas zvítězila. „Akce proběhla 
bez problémů, nikdo si lidově ře-
čeno na zemi neustlal, žáci to po-
jali svědomitě a  tím předešli zby-
tečným pádům a úrazům,“ chválila 
své žáky kantorka.

 Jiří Šlaj

VOLBY 2012

V měsíci říjnu proběhly volby do krajského zastupitelstva. Na přípravě voleb se tradičně 

podílí zaměstnanci radnice. Ve 21 okrskových komisích pracovalo celkem 237 členů. 

Vedení radnice děkuje všem zaměstnancům a členům komisí za kvalitně odvedenou práci. 

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás již dnes s předstihem upozornit na změnu místa volebních místností.

Volební okrsky č. 060, 061, budou přesunuty do areálu Autoškoly Koruna, Krásné Březno.

Volební okrsky číslo 062, 063, 064, 065 budou přesunuty do  Základní školy A. České 

v Krásném Březně. Všechny uvedené volební okrsky byly dříve v KD CORSO, Krčínova 6, Krás-

né Březno. Věříme, že jak členové jednotlivých okrskových volebních komisí, tak voliči tuto 

změnu uvítají. Jsme přesvědčeni, že všechny připomínky, jak členů komisí, tak voličů byly 

vyslyšeny a proto byla domluvena jiná, důstojná místa pro realizaci samotného volebního 

aktu. Místnosti budou přístupné s minimem schodů, dostatečným světlem 

a vhodným přístupem. Rovněž jsme se dohodli s vedením ZŠ Praktická ve Studentské ulici 

čp. 297, kde jsou umístěny OVK č. 072,073,074,078,079, že bude zpřístupněn hlavní vchod 

do budovy z osvětleného chodníků a volební místnosti budou v přízemí. Jsme rádi, že oslove-

ní pronajímatelé nám vyšli maximálně vstříc pro realizaci tohoto významného státního aktu- 

konání voleb. Pokud přesto bude mít někdo z voličů, našich spoluobčanů problémy s chůzí, 

je možné se telefonicky domluvit na přenosné volební urně a naši členové komisí ochotně 

dojdou až do bytu voliče. Na tyto změny budete výrazně upozorněni ještě  na obálkách, které 

obdržíte se jmény kandidátů a pravidel pro provedení volby do poštovních schránek svých 

bydlišť.  

 Další volební místnosti zůstávají beze změn. 

VE DNECH 11. AŽ 12. LEDNA 2013 PROBĚHNOU VOLBY 

PREZIDENTA REPUBLIKY NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

POZOR ZMĚNA VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ 
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65. VÝROČÍ UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

Dne 11. 10. 2012 oslavili man-
želé Josef a  Květa Dvořákovi 
z  Neštěmic 65.výročí uzavření 
manželství. 

Této svatbě se po  právu říká 
„Kamenná“, jelikož 65 společně 
prožitých let vypovídá mnoho 

o  pevném a  trvalém vztahu dvou 
lidí, který zažije málokdo z nás.

Proto bychom chtěli touto ces-
tou ještě jednou manželům Dvo-
řákovým, do  dalších společných 
let,  popřát hodně zdraví, pohody 
a spokojenosti.

Internet

kbps
kbps

kbps

KADEŘNICTVÍ P+P
Ivana a Petra Pittnerovi

Sibiřská 369, 403 31 Neštěmice
Tel.: 721 961 021

KOSMETIKA - PEDIKÚRA
Petra Mikulášková

Tel.: 776 702 525

PŘEJEME VŠEM SVÝM ZÁKAZNICÍM A ZÁKAZNÍKŮM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

A PEVNÉ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013

KADEŘNICTVÍ VITAL
Opletalova 220, 403 31  Ústí nad Labem - Neštěmice

KADEŘNICTVÍ 
Radka Vitalová 603 949 681

Michaela Pešťáková 728 923 238
PEDIKÚRA 

Jaroslava Marková 604 739 300

Slevový kupón 
předložte u nás

SLEVA  10 % 
na všechny služby v kadeřnictví a pedikúře 

 Platnost slevy od 1. 1. 2013 – 31. 3. 2013

VÁNOČNÍ AKCE 
ZUŠ Neštěmice

Lákavou nabídkou je Adventní benefi ční koncert 
ve spolupráci s GVM o. s.  a ústeckým Muzeem 

ve čtvrtek 13. prosince 2012 od 18.00 hodin. 
V okázalých prostorách Císařského sálu se opět představí 

laureáti a vítězové prestižních klavírních soutěží, tentokrát 
společně s komorním orchestrem ústecké opery a pěveckým 

sborem CONCERTO. 
Další naše pozvání je na Vánoční baletní koncert 

aneb Vzpomínkové Vánoce, který proběhne
v pátek 14. prosince 2012 od 19.00 hodin

 v Divadle opery a baletu v Ústí nad Labem. 
Všechny čtenáře srdečně zveme.


