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V KRÁSNÉM BŘEZNĚ ZNĚjí ZVONY

Dřevěný Betlém se 14 malovanými postavami v životní velikosti, 
vánoční pošta, stánky s výrobou vánočních ozdob, kovář, vánoční zvyky a pověry 

a tradiční vánoční punč pro malé i velké návštěvníky

dne 12. prosince 2013
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

Staročeské 
Vánoce

stovky Ústečanů přihlíželo 
slavnostnímu požehnání nových 
zvonů pro věž kostela sv. Floriána, 
které osobně provedl litoměřický 
biskup jan Baxant. 

zvony, pojmenované Florián, 
Panna marie a  Kalvárie se vrá-
tily do  věže po  14 letech. Podle 
slov odborníků zmizel první zvon 
v  roce 1917 a  dva zvony rozbili 
zloději kovů v roce 1999. Pouze 15 

minut stačilo zručným technikům, 
za pomoci vysokého jeřábu, k osa-
zení zvonů na určené místo. 

tři nové zvony byly ulity v ho-
landsku pod taktovkou zvonaře 
rudolfa manouška, který dohlížel 
na jejich osazení, zapojení a dola-
dění zvonícího zařízení. 

opravy kostela se v  současné 
době dokončují. celkové náklady 
ve výši 24 mil. Kč platí stát. 

Krásné Vánoce a úspěšný vstup do nového roku 2014
přeje občanům vedení Městského obvodu Neštěmice
a zaměstnanci úřadu.
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OtÁZKY PRO StaROStKu
co hodnotíte za  největší průšvih v  letoš-
ním roce? 

jednoznačně povodně v červnu a násled-
né odstraňování způsobených škod. V roce 
2002 jsme byli všichni zaskočeni, ale že 
nás téměř stejná pohroma potká opakova-
ně, v  to nevěřil asi nikdo. setkala jsem se 
s mnoha majiteli nemovitostí, kteří opravují 
svůj majetek opakovaně. je to velmi náročné 
v  osobní rovině, protože všichni stárneme, 
ale hlavně finančně, protože některým vlast-
níkům pojišťovny majetek nepojistí. 

a jaká byla pomoc? 

je potřeba poděkovat všem dobrovol-
níkům, kteří postiženým lidem pomáhali, 
profesionálním i  dobrovolným hasičům 
a  policistům. Pomoc jsme rozdělovali jak 
materiální, tak finanční. naši úředníci se 
snažili pomoci lidem při vyplňování žádostí 
o různé dotace. Finanční pomoc svým obča-
nům poskytlo i město, které hradí společně 
s městskými obvody i některé finanční ná-
klady spojené s  odstraňováním způsobe-
ných škod. 

jak jste spokojená s  plněním rozpočtu 
v roce 2013?

Dle našich finančních možností jsme po-
kračovali v opravách městských nemovitos-
tí, téměř 2 mil. Kč jsme věnovali na opravy 
chodníků, opravovali jsme dětská hřiště 
a ostatní mobiliář. 

Pracovníků na  veřejně prospěšných prací 
bylo v obvodu více? 

Úřad práce nám navýšil o 20 pracovních 
míst počet pro náš obvod na dobu tří měsí-
ců jako pomoc po povodních. Byla to výraz-
ná pomoc, která byla vidět ve  všech posti-
žených místech. naši celoroční pracovníci 
zajišťovali ostatní práce. Potvrdilo se nám, 
že dostatečný počet pracovníků veřejně pro-
spěšných prací zajistí čistotu celého obvodu 
v přiměřené kvalitě. 

je spokojenost s údržbou zeleně? 

spokojení nemůžeme být asi nikdy…, ale 
stav se určitě zlepšuje. V některých částech 
obvodu byly provedeny rekonstrukce ze-
leně, do  záhonů se vrátily růže a  letničky. 
Během prázdnin jsme zvýšeným počtem 

aZYLOVý důM 
V MOjžíŘI jE fÁMa

Areál koupaliště je postupně 
rušen. odstraněny byly beto-
nové cesty a dětský bazén. za-
sypán a  odbourán byl i  velký 
plavecký bazén. 

Polovina pozemků přilehlých 
k objektům hasičské zbrojnice 
mojžíř byla vyčištěna od  čer-
ných skládek, vyřezány byly 
veškeré náletové dřeviny a bude 
zařazena do pravidelné údržby. 
Plocha bude sloužit hasičům 
ke sportovním aktivitám. 

Druhá část bývalého areá-
lu koupaliště bude postupně 
zatravněna. celý areál je dle 
územního plánu určen k rekre-
ačním a sportovním aktivitám. 

žádný azylový dům zde rad-
nice stavět neplánuje. 

uPOZORNĚNí

Vážení spoluobčané,
vzhledem k technickým důvodům si Vás dovolujeme  upozornit, 
že v době vánočních svátku bude podstatně omezen provoz úřadu,  
a to takto:

23. 12. 2013 bude zkrácen provoz do 13.00 hod.
27. 12. 2013 bude úřad uzavřen
30. 12. 2013 bude úřad uzavřen
31. 12. 2013 bude úřad uzavřen

Veškerá agenda úřadu se v tomto období bude převádět na nové po-
čítačové programy a nebyli bychom schopni Vás mezi svátky uspo-
kojit ve Vašich požadavcích. Od 2. 1. 2014 tedy budeme pokračovat 
v plnění úkolů ve zcela nových počítačových systémech.

děkujeme za pochopení
 Ing. V. Součková, tajemnice

sečí udrželi v dobré kvalitě travnaté plochy. 
horší zkušenosti máme s vandaly. Vykrade-
né nové výsadby, poničené kmeny stromů 
atd…, radši nevzpomínat. to nás, ale nemů-
že od práce odradit. 

Můžete hodnotit práci rady a  zastupitel-
stva v letošním roce? 

Komunální politika na  nejnižším stupni 
je trochu jiná než „velká politika“ v  Praze. 
můžeme mít různé politické názory, ale 
úkoly, které řešíme na naší úrovni, vždy ře-
šíme věcně. to je vidět na  hlasování, naše 
usnesení se většinou přijímají výraznou vět-
šinou hlasů. 

co řeší radnice v současné době? 

nejdůležitějším úkolem je příprava roz-
počtu na  rok 2014, plán oprav pro bytové 
domy od správce tommi sever s.r.o. a zim-
ní údržba našeho obvodu. 

Závěrem…

Věřím, že se společně potkáme na  tra-
dičních vánočních koncertech v  kostele sv. 
šimona a  judy v  mojžíři nebo na  „staro-
českých Vánocích“ dne 12. 12. 2013 v parku 
před radnicí, kam Vás všechny zvu na  vá-
noční punč. 

Přeji všem občanům klid a  pohodu, 
do dalšího roku hodně zdraví. 

 
 Miloslava Válková

PaRLaMENtNí VOLBY 

téměř 300 členů okrskových 
volebních komisí a zaměstnan-
ců radnice zajišťovali přípravu 
a  průběh voleb do  Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu Čr 
ve dnech 25 – 26. 10. 2013

rada městského obvodu Ústí 
nad Labem – neštěmice vyslo-
vila na svém jednání poděková-
ní za kvalitně odvedenou práci.
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Vážení a milí spoluobčané,

mám příjemnou příležitost 
pozdravit Vás před zahájením 
adventu, v období, které je úvo-
dem k  nejkrásnějším svátkům 
roku. 

Kromě obvyklého předvá-
nočního shonu nás jistě čekají 
i  pohodová setkání s  přáte-
li a  našimi nejbližšími. místo 
a  čas ke  schůzkám a  vzpomín-
kám a  ohlédnutím za  končícím 

rokem nabídne náš rozsvícený 
vánoční strom a určitě je najdete 
i  doma nebo v  jiném vhodném 
prostředí. Důležitá je dobrá vůle 
a snaha rozdávat radost.

Potěšit malé i  velké chce vá-
noční program, který tentokrát 
připravilo město se svými part-
nery na Lidickém náměstí. Přeji 
všem občanům i  návštěvníkům 
města, aby si adventní týdny 
v Ústí nad Labem užili, pobavili 
se a v dobré náladě se připravi-

li na vánoční svátky tak, ať jsou 
jako každý rok šťastné a veselé.

K  nadcházejícím vánočním 
svátkům Vám chci popřát zdra-
ví, štěstí a  splnění všech přání. 
Do roku 2014, který se nezadrži-
telně blíží, si spolu s Vámi přeji: 
Ať se nám daří.

Vít Mandík
primátor

Statutární město 
Ústí nad Labem

Z jEdNÁNí RadY MĚStSKÉhO OBVOdu 
ÚStí Nad LaBEM- NEštĚMIcE

8. jednání Rady městského 
obvodu ÚL-Neštěmice, 
které se uskutečnilo 
dne 15. 7. 2013. 
Z jeho programu vybíráme:

Poděkování hasičům

rada mo ÚL-neštěmice 
vyslovila poděkování členům 
jednotky sboru dobrovolných 
hasičů mojžíř za  poskytnutou 
profesionální pomoc při povod-
ních a likvidaci následných škod. 
zároveň schválila pro hasiče fi-
nanční dar.

Návrh na úlevu nájmu 
z obecních bytů zasažených 
povodněmi

rada rozhodla o  prominu-
tí nájemného na  dobu určitou 
v  bytovém domě Křižíkova čp. 
6 za sklepy a snížení nájemného 
za byty v přízemí o čtvrtinu ná-
jemného. Dále schválila promi-
nutí nájemného v plné výši v by-
tových domech  v  ul. Veslařská 
čp. 134 a čp. 135 i zde na dobu 
určitou.

Investice do bytových domů

radní na  svém jednání roz-
hodli o  přidělení veřejných za-
kázek vítězným firmám z výbě-
rového řízení na realizaci opravy 
střechy objektu rozcestí čp. 
722/3 a výměnu stávajících výta-
hů bytových domů v ul. Anežky 
České 19,21,23,25. Přičemž vý-
tahy se v jednotlivých vchodech 

budou měnit postupně. Dva v le-
tošním roce a dva v roce 2014.

9. jednání Rady městského 
obvodu Úl-Neštěmice, 
které se uskutečnilo 
dne 20. srpna 2013.
Z jeho programu vybíráme:

Vyúčtování hospodaření 
rozpočtu Městského obvodu 
ÚL-Neštěmice za I. pololetí 
r. 2013

rada na svém jednání projed-
nala zprávu k předložení do za-
stupitelstva městského obvodu 
ÚL-neštěmice o  stavu hospo-
daření za  první pololetí 2013. 
zkonstatovala, že hospodaření 
proběhlo s  přebytkem nepatrně 
převyšujícím 4 mil.

Opravy chodníků a městského 
mobiliáře v obvodě 
Městského obvodu 
ÚL-Neštěmice

rada byla informována o  prů-
běžných opravách chodníků 
v  celkové hodnotě necelých 
dvou milionů. týkalo se to např.: 
dopravního značení parkoviště 
před oD  Albert, propad chod-
níků v  ul. rozcestí u  čp. 15, ul. 
neštěmická od  hřbitova po  ul. 
obvodovou, ul. rozcestí před 
čp. 3, příchozí chodník k mateř-
ské školce na  sídlišti skalka, ul. 
A. České mezi domy čp. 29 a 31, 
nájezd pro kočárky podél scho-
diště vedle zdravotního střediska 
hluboká 33.

z městského mobiliáře se letoš-
ní rok věnoval především opra-
vám laviček  na které se z obvod-
ního rozpočtu vyčlenilo 200 tis. 
Kč. opravy se uskutečnili např. 
na  sídlišti skalka v  ul. Peškova, 
na  sídlišti na  Vyhlídce a  sídlišti 
na  Výšině. Konkrétně se jed-
nalo o  lavičky u  dětských prvků 
v hluboké ulici. Další lavičky byly 
opraveny u  dětského hřiště mezi 
domy neštěmická 23 a 25, či areál 
dětského hřiště neštěmická u čp. 
1. V mojžíři byly opraveny lavič-
ky  a dřevěný stůl na hlavní ulici 
u  areálu sDh, další u  dětského 
hřiště v ul. j. Plachty před čp. 189.

Údržba zeleně 
za I. pololetí r. 2013

rada  byla podrobně informo-
vána o  provedených úpravách 
a údržbě na úseku zeleně po ce-
lém území  obvodu po  jednot-
livých lokalitách a  jednotlivých 
druzích práce. od  jednotlivých 
sečí intravilánu,  extravilánu, 
úpravy keřů, živých plotů, pro-
řezů stromů, úpravy pozemků, 
hnojení, nové výsadby, kácení až 
po další doplňkové práce. 

10. jednání Rady městského
 obvodu ÚL-Neštěmice, 
které se uskutečnilo 
dne 23. září 2013.
Z jeho programu vybíráme:

Nájemní smlouvy

rada se na  tomto jednání 
zabývala především jednotli-

vými nájemními vztahy. řeši-
la pronájmy bytových jedno-
tek, prodlužování nájemních 
smluv. Dále změny nájemců 
nájemních smluv u  zahrádek, 
ukončení nájemních smluv 
a  nové záměry na  pronájem 
těchto pozemků.

11. jednání Rady městského
obvodu ÚL-Neštěmice, 
které se uskutečnilo 
dne 14. října 2013
Z jeho jednání vybíráme:

darovací smlouva

rada na  svém jednání schvá-
lila věcný dar-automobil škoda 
Felicia Pick-up od  hasičského 
záchranného sboru Ústeckého 
kraje pro městský obvod Ústí 
nad Labem, který bude užíván 
především jednotkou sboru 
dobrovolných hasičů mojžíř 
jako doplňkové a operativní vo-
zidlo.

Prodeje a pronájmy

rada se opět zabývala jed-
notlivými žádostmi na  proná-
jem, skončení  či prodloužení 
nájemních vztahů u  bytových 
jednotek.  zabývala se žádostmi 
na  pronájem pozemků, zřízení 
věcných břemen k  pozemkům 
a žádostmi na prodeje pozemků. 
žádosti na prodej pozemků rada 
předloží na  nejbližším jednání 
zastupitelstva městského obvo-
du  ÚL-neštěmice, které jediné 
má pravomoc rozhodnout.
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MíStOStaROSta jaROSLaV tÁBORSKý

Vážení spoluobčané, 

jak mnozí jistě víte mojí hlavní 
náplní je péče o  majetek měst-
ského obvodu a zeleň v Krásném 
Březně. Jsem rád, že se v  těchto 
oblastech mě i  mým kolegům 
z  odboru majetku a  životní-
ho prostředí podařilo pokročit 
ve  zlepšování stavu obecních 
domů, v  rekonstrukcích ploch 
zeleně a  obnovy venkovního in-
ventáře.

Rekonstrukce ploch …
Když jsem loni na podzim pře-

bíral zeleň v Krásném Březně, tak 
jsem si řekl, že kromě běžné údrž-
by ploch je také důležité celkové 

zlepšení konkrétních lokalit, jako 
jsou prostory před ZŠ, MŠ, ale 
i na  jiných místech. Jako příklad 
bych uvedl realizované úpravy 
na  křižovatce Výstupní – Dráž-
ďanská, parkoviště před ZOO 
a  louky u  Penny. Na  uvedené 
křižovatce Výstupní byly vybudo-
vány dva záhony: trvalkový, kde 
květiny budou vytvářet v průběhu 
roku barevnou vlnu a tamaryško-
vý, které pokvetou cca pět měsíců. 
Úpravu prostoru doplňuje zpev-
něná pěšina směrem k  Dr.  Ho-
rákové, nové zábradlí u  schodů 
nad zastávkou Výstupní a  pod 
křižovatkou rozsáhlá louka, kte-
rá byla zařazena do pravidelných 
sečí a nabízí možnost procházek. 
Za  jejich účelem byla zpevněna 
zadní cesta s odbočkami k T-Clu-
bu, AVE a Penny. V tomto místě 
ve spolupráci s hlavním architek-
tem města Ing. Arch. Vladimírem 
Charvátem je plánován centrální 
krásnobřezenský park. Podmín-
kou je schválení již podané změny 
územního plánu. 

Před ZOO je konečně opra-
veno parkoviště, o jehož opravu 
jsem dlouho na odboru dopravy 
usiloval. Naši pracovníci VPP 
vyčistili prostor od náletů a pro 
rozšíření zeleně bylo instalo-
váno patnáct okrasných váz se 

zasazenými dřevinami a  trval-
kami.

Zpevnění cest …
Již dlouhé roky chodí obča-

né v  trávnících po  vyšlapaných 
pěšinách, kterými si přirozeně 
zkracují cesty z parkovišť, od za-
stávek do školky apod. Proto jsem 
začal se zpevňováním těchto cest 
pomocí půlmetrových betono-
vých desek. Dosud se zpevnění 
realizovalo ve  Vojanově, V  Ob-
louku, Přemyslovců, Neštěmické 
a  na  Rozcestí. Po  novém roce 
bych rád podle finančních mož-
ností pokračoval i  v  dalších čás-
tech KB tj. v  Keplerově, Žežické, 
příp. i jinde.

Opravy konstrukcí …
Bylo natřeno hodně zábradlí, 

příp. jiných konstrukcí. Vím, že 
nejsou hotové všechny, ale podle 
klimatickým podmínek budeme 
v této činnosti pokračovat po no-
vém roce, stejně tak i  v  obnovo-
vání laviček a v opravách odpad-
kových košů. V  případě laviček 
je i možné jejich odstranění tam, 
kde si je obyvatelé domu nepřejí. 
Již byly takto odstraněny lavič-
ky před domy Peškova 505 až 
507 a Vojanova 44-46. Bylo také 
opraveno oplocení zelného plácku 
a hřiště ve Vojanově.

O  dalších úpravách zeleně si 
můžete přečíst v  samostatném 
článku.

Opravy domů …
V  oblasti bytových domů 

patřících našemu obvodu po-
kračují potřebné rekonstrukce 
a  opravy. Ještě letos budou vy-
měněny dva výtahy v  domech 
A. České 19 a 21, v příštím roce 
to budou výtahy v  čp. 23 a  25. 
Dokončuje se také kompletní 
rekonstrukce střechy Rozcestí 3 
a  provedli jsme kompletní vý-
měnu oken v Horní 194 tj. sídla 
Policie ČR v Mojžíři a příští rok 
objekt také zateplíme. V  byto-
vých domech končí výměny za-
řizovacích předmětů, které byly 
v havarijním stavu a pozornost 
přesouváme na předměty dožilé 
a budeme je také v příštím roce 
nahrazovat.

V  následujících příspěvcích 
pracovníků odboru majetku jsou 
pro vás připraveny další informa-
ce. V případě jakýchkoliv potřeb, 
dotazů apod. využijte kontakty 
na webových stránkách.

Na  závěr mi dovolte popřát 
Vám úspěšný příští rok.

Ing. Jaroslav Táborský

Finanční příspěvky poskytnuté z rozpočtu 
MO Neštěmice v roce 2013
Během roku byly Radou MO Ústí nad Labem schváleny finanční příspěvky takto:

Název organizace Částka Kč
1  Fotbalový klub Český Lev Neštěmice 10 000
2  TJ Mojžíř 5 000
3  JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR středisko 2 Nš, Ústí n/Labem 10 000
4  ZUŠ Ústí n/Labem, Neštěmice 20 000
5  Jan Beneš, umělecká činnost, Ústí n/Labem 10 000
6  Svaz tělesně postižených v ČR, Ústí n/Labem, MO č. 5, KB 5 000
7  Svaz tělesně postižených v ČR, Ústí n/Labem, MO č, 7, Neštěmice 5 000
8  Svaz důchodců ČR, městská organizace Ústí n/Labem 2 000
9  Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice 7 000
10  Sdružená obec Baráčníků  „Mladá Neštěmice“ Ryjice 2 000
11  Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem 10 000
12  Kroužek mladých hasičů při JSDH Mojžíř 10 000
13  Mateřská škola Vyhlídka Ústí n/Labem - KB 14 960
14  Sdružení Linka bezpečí Praha 8 - darovací smlouva 2 100
15  ZOO Ústí nad Labem - smlouva o adopci 10 000
16  Hravé Ústí, a.s. Ústí n/Labem - KB 2 000
17  Občanské sdružení „DRUG-OU|T Klub“, Ústí n/Labem 5 000
18  Martin Říhovský, MUSICA SEMPER VIVA, Ústí n/Labem 6 000
 Celkem 136 060

od 1. 10. 2013 došlo ke změ-
ně na  odboru správy a  údržby 
obecního majetku, kde na mís-
to pana Vlastimila Dvořáčka 
nastoupila paní Petra Krsková, 
jako referentka životního pro-
středí.

její hlavní pracovní náplní je 
odpadové hospodářství, auto-
vraky, údržba městského mo-
biliáře, včetně dětských hřišť 
a koutků.

Kromě jiných navazujících 
agend, řídí též zaměstnance ve-
řejně prospěšných prací.

ZMĚNa čLENů 
ZaStuPItELStVa

V  letošním roce došlo 
i ke změně členů zastupitelstva 
městského obvodu Ústí n. L.-
-neštěmice.

K  výměně „stráží“ došlo 
v  politických stranách KsČm 
a oDs.

na  funkci člena zastupitel-
stva rezignoval p. P.Vodseďálek 
za  KsČm a  na  jeho uvolněné 
místo postoupil pan miloslav 
BuLDrA.

V případě  oDs rezignovala 
na svou funkci pí. m. Kubátová. 
novým členem zastupitelstva 
se stala paní jindra weiso-
Vá. noví členové zastupitelstva 
složili slib na  jednání zastupi-
telstva dne 5.3.2013 a  ujali se 
plnění svých funkcí.

Ing. V. Součková, tajemnice
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Při vjezdu do Krásného Břez-
na míjíme zelený ostrůvek a do-
nedávna to byla ojedinělá zelená 
plocha v  této ulici. na  začátku 
září byla plocha parkoviště před 
zoo zbavena náletových dřevin 
a plevele a odbor dopravy zajistil 
obnovení asfaltového povrchu. 
od  měsíce října zdobí parko-
viště před hlavním vchodem 
do  zoo patnáct kusů velkých 
betonových květináčů s  vysáze-
nými jehličnany a  různorodou 
květenou. Kvetoucí rostliny bu-
dou obměňovány dle ročního 
období. 

o  několik metrů dále, v  par-
číku vedle zastávky mhD byla 
v  létě provedena rekonstrukce 
vnitřního prostoru parku, zpev-
něná cesta a doplněný živý plot.

Pochvala za provedenou práci

Před začátkem školního roku 
došlo k  veliké proměně okolí zá-
kladní a umělecké školy v husově 
ulici.

Byl upraven živý plot podél celé 

školy a natřeno zábradlí, které živý 
plot lemuje. 

Vedle budovy školní jídelny bu-
jely plevelné keře, ve  kterých si 
obyvatelé Krásného Března udě-
lali černou skládku a  občas byly 

i útočištěm drogově závislých. tato 
vegetace byla radikálně upravena. 
Komunální odpad odstraněn. Keře 
zlatice rostoucí na  zelené ploše 
na  úrovni chodníku a  pod tímto 
pozemkem byly zakráceny na tře-
tinu, ostatní plevel byl odstraněn. 
Plocha byla ošetřena herbicidním 
postřikem, po jeho zapůsobení zde 
byla navezena zemina a oseto trav-
ní semeno. Keře budeme nadále 
udržovat ve stávající výšce a zelený 
pás zařadíme do pravidelné údrž-
by sečí.  o odstranění komunální-
ho odpadu se postarali zaměstnan-
ci VPP našeho úřadu, kteří prostor 
čistí každý týden. 

za provedenou práci přišlo po-
děkování od vedení zuš.

 Lenka Škarabelová

NOVÁ ZELEň V dRÁžďaNSKÉ uLIcI

Parčík před úpravou. Parčík po úpravě. Před úpravou. Po úpravě.

ZELEň V NEštĚMIcích

Blíží se konec roku 2013 a  tím 
vyčerpání dotačních financí 
ve výši 6,3 mil. Kč na úpravu měst-
ské zeleně, o kterou se starají firmy 
martina Koppa, m+m servis, a.s., 
se kterými byla uzavřena rámcová 
smlouva. Po dohodě byla vyčleně-
na částka 2,4 mil. Kč pro neštěmi-
ce a mojžíř. z uvedené částky bylo 
čerpáno:

117.270 Kč na úpravu, regenera-
ci a hnojení tj mojžíř; 

588.100 Kč na  provedení 4 sečí 

intravilánu a  4 sečí extravilánu 
(louky a prostory pro volný pohyb 
psů); 

322.620 Kč na  novou výsadbu, 
454.794,05 Kč na úpravu keřů; 

98.410 Kč na  kácení stromů 
v  zimních měsících a  po  letních 
bouřkách. 

79.590 Kč na  zálivku nové vý-
sadby nejen z  letošního roku, ale 
i výsadby z let předchozích včetně 
stromů z důvodu externě vysokých 
teplot; 

37.960 Kč na herbicidní ošetření 
chodníků a části travnatých ploch. 

56.610 Kč na  vyhrabání listí 
z prostředků na úpravu zeleně byla 
také hrazena výroba a  135.000 Kč 
pro instalace zábradlí v zeleni. 

476.280 Kč bylo vynaloženo 
na ostatní práce v zeleni jako do-
plnění mulčovací kůry, hnojení, 
vyplevelení, rekonstrukce zastaralé 
výsadby na  některých pozemcích 
v  zástavbě, odstraňování náleto-

vých dřevin a pařezů, vyčištění ul. 
Vodařská.

 
nová výsadba byla provedena 

u  mš skalnička, v  ul. seifertova 
před bývalým oD Květ, v ul. hlu-
boká do  posledních čtyř záhonů, 
doplněna byla výsadba v parku ul. 
sibiřská u kapličky, v parčíku v uli-
ci K  haldě v  mojžíři a  na  točně 
mhD na sídlišti skalka.

Poděkování patří i  zaměstnan-
cům veřejně prospěšných prací, 
kteří se na  úpravě zeleně rovněž 
velkou měrou podíleli. 

 Lenka Škarabelová
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NOVINKY V ZELENI V KRÁSNÉM BŘEZNĚ
Vážení spoluobčané,

Procházkami obvodem jste 
určitě zaregistrovali nejenom 
úpravu travnatých ploch pravi-
delnými sečemi, ale i upravované 
keře ve všech lokalitách, nové zá-
hony, opravené a natřené a někde 
i  nové zábradlí, opravené chod-
níky nebo nově vzniklé chodníč-
ky v zeleni.  

dovolte nám ukázkový nástin 
prací NOVÉ VýSadBY:

•  nové 4 záhony Tamaryšků vznik-
ly na dalších plochách v ulici Vý-
stupní v  blízkosti ulice A.České 
a  Dr. horákové a  v  ulici neště-
mická vedle ulice u  Pivovarské 
zahrady

•  na  křižovatce Výstupní a  Neště-
mická vznikl záhon s  trvalkami, 
které rozkvetou s příchodem jara 
a měly by kvést až do zimy

•  v ulici Žežická třešeň Sakura  
•  v ulici V Oblouku na štítové stra-

ně domu č. 7 proběhla výsadba 3 
ex. sloupovitých habrů dosahují-
cích výšky až 10 metrů při udr-
žení nerozvětvené koruny a 6 ex. 
habru obecného, který se pyšní 
košatou korunou ve  výšce až 5 
metrů

•  v ulici Vojanova na zadním vcho-
du 36 byly jalovce zasahující 
do oken přízemního bytu nahra-
zeny keři červenolistých berbe-
risů, neboť tento typ je v  celém 
okolí domu

•  novou výsadbu si můžete také 
prohlédnout na  sídlišti Vyhlídka, 
a  to ve stráni pod obvodovou 2, 
kde bylo vysázeno několik desítek 
keřů svídy a  skalníku, pod neš-
těmickou 29 zdobí nový záhon 
červenolistých berberisů a tři keře 
rhododendronů, v pásech u silni-
ce naproti tenisovým kurtům byly 
rozšířeny stávající keře o 3 záhony 
tavolníků. 

REKONStRuKcE PLOch

Ve  Vojanově ulici, kde byly za-
počaty jako v  první ulici úpravy 
keřů v  pásech podél komunikace, 
došlo k  rekonstrukci třech ploch. 
na jedné došlo k nové výsadně šes-
ti stromů, které nahradily stávající 
nevzhledné keře (ppč. 1395/104), 
na  sousedním pozemku  (ppč. 
1395/111) došlo k  omlazení, za-

krácení, odplevelení keřů, probírce 
borovic a celá plocha byla zakryta 
geotextilií zabraňující prorůstá-
ní plevelů a  posypána mulčovací 
kůrou. Poslední plocha v  této uli-
ci (ppč. 1395/145) zkratka k  mš 
byla prosvětlena odstraněním 3 ks  
jalovců, které tvořily tunel, a zpev-
něním vyšlapané cesty betonovými 
deskami. 

chOdNíčKů V  ZELENI při-
bylo ve  druhém pololetí několik. 
Došlo k  doupravení chodníčku 
k parkovišti od Vojanova 37, další 
vznikl v  ul. V  oblouku, Přemys-
lovců, Dr. horákové, v neštěmické 
na Vyhlídce. chodníčky byly pou-
ze zpevněny oproti Vámi už vyšla-
paným v travnatých plochách, a to 
pro Vaše pohodlí. 

NOVÁ  ZÁBRadLí

Pod louku u Penny marketu při-
bylo k nově vzniklé mlatové cestě 
zábradlí z důvodu zabránění vjez-
du automobilů na  danou plochu. 
zábradlí bylo nově instalováno 
v ul. A. České 27 na zadním vcho-
dě u opraveného chodníku, zrovna 
tak i pod bytovým domem neště-
mická 29 na Vyhlídce. 

Další zábradlí můžete najít 
u další mlatové cesty v ul. A. Čes-
ké v blízkosti dětského hřiště v ul.
neštěmická. V době vydání tohoto 
zpravodaje by již mělo být instalo-
váno i  zábradlí na  schodech nad 
zastávkou Výstupní.

na  závěr vysvětlení důvodu 
umisťování kamenů do  zeleně. je 
to z důvodu neukázněných řidičů, 
kterým je lhostejná upravená zeleň 
a  z  pohodlnosti buď v  zelených 
plochách parkují nebo se na  nich 
otáčí.  Kameny byly umístěny na-
příklad pod hřbitovem v ul. neště-
mická, u tenisových kurtů na Vy-
hlídce, naproti mš v ul. rozcestí. 

 Lenka Škarabelová
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zimním obdobím je ve  smyslu 
§ 41 odst. 4 Vyhlášky č. 104/1997 
sb., kterou se provádí zákon o po-
zemních komunikacích vždy doba 
od  1. listopadu do  31. března ná-
sledujícího roku. Po  tuto dobu je 
zimní údržba na  místních komu-
nikacích a chodnících ve vlastnic-
tví města zajišťována na  základě 
operačního plánu zimní údržby. 
operační plán je zpracován odbo-
rem dopravy a majetku magistrátu 
města a firmou AVe Ústí n.L., kteří 
údržbu zároveň společně zajišťují. 
Úřad městského obvodu se pak 
snaží vypomáhat prostřednictvím 
veřejně prospěšných pracovníků 
v  úklidu zastávek městské hro-
madné dopravy a  dále pak např. 
zajištění přístupu k  přechodům 
pro chodce na  frekventovaných 
místech, či jednorázové ošetření 
chodníků, které nejsou do  zimní 
údržby zahrnuty. rozsah této po-
moci je však značně omezen pro-
středky, které má městský obvod 
k  dispozici, neboť finanční pro-
středky pro zimní údržbu nejsou 
obvodům přidělovány.

je potřeba si uvědomit, že cílem 
zimní údržby je především zmír-
ňovat závady ve schůdnosti a sjízd-
nosti jednotlivých komunikací 
vzniklé povětrnostními podmín-
kami a  jejich důsledky. K tomu je 
potřeba přizpůsobit pohyb na jed-
notlivých komunikacích. operač-

OPRaVENÉ chOdNíKY V ROcE 2013

ní plány včetně mapových zákresů 
jsou k dispozici k nahlédnutí buď 
na odboru dopravy a majetku ma-
gistrátu města nebo na Úmo Ústí 
n. L. - odboru správy a  údržby 
obecního majetku.

operační plán vymezuje ze-
jména, na  kterých komunikacích 
se zimní údržba provádí. místní 
komunikace jsou rozděleny dle 
dopravního významu do i. až iii. 
třídy a při stanovení pořadí důle-
žitosti se přihlíží zejména k inten-
zitě využití, vedení tras prostřed-
ků veřejné přepravy osob, jejich 
zvláštnímu významu, stavebnímu 
stavu a  potřeb složek integrova-
ného záchranného systému, zá-
sobování obyvatelstva, sociálních 
služeb, pošty a  komunálních slu-
žeb, apod. Lhůty pro zmírňování 
závad ve sjízdnosti jsou stanoveny 
v i. pořadí do 4 hodin, ii. pořadí 
do 12 hodin a u iii. pořadí do 48 
hodin a vždy po ošetření komuni-
kací i. a ii. pořadí. Lhůty počínají 
běžet po  skončení povětrnostní 
situace a  jejich důsledků, které 
podstatně zhoršily nebo přerušily 
sjízdnost.

síť chodníků je pak rozděle-
na na  základě podobných fakto-
rů jako u  místních komunikací 
na  chodníky udržované a  chod-
níky bez zimní údržby. schůd-
nost neudržovaných chodníků 
je zabezpečována pouze pro po-

třeby veřejně prospěšných služeb 
a  v  dalších odůvodněných přípa-
dech. schůdnost chodníků za-
hrnutých do  údržby by měla být 
v  případě nočního spadu sněhu 
do  10. hodiny následujícího dne. 
V případě spadu ve dne je schůd-
nost zajišťována průběžně. Časo-
vý limit pro zajištění schůdnosti 
je pak do  10 hodin od  skončení 

Pro rok 2013 bylo postupně 
v  rozpočtu městského obvodu 
na  opravy komunikací vyčleněno 
přes 1,6 milionu korun. tento fi-
nanční objem nedokáže v žádném 
případě pokrýt všechna místa, kte-
rá by opravu vyžadovala, přesto se 
podařilo v tomto roce zajistit opra-
vu několika úseků. Při jejich výbě-
ru je mimo jiné rozhodující jejich 
technický stav a intenzita využití.

V  první polovině roku byly 
provedeny spíše méně finanč-
ně náročné akce. Po  dohodě 
se společností AhoLD czech 
republic, a.s., která je provozo-
vatelem prodejny Albert a  ná-
jemcem areálu včetně přilehlého 
parkoviště v seifertově ulici, byla 
provedena změna dopravního 
značení na tomto parkovišti. Část 
parkovacích míst může být tedy 

opět využíváno i  širokou veřej-
ností. V  blízkosti domu rozcestí 
15 byl opraven propad v  chod-
níku. mimo plánované opravy 
byla v  tomto období realizována 
i  menší investiční akce, kdy byl 
vybudován nájezd pro kočárky 
podél schodiště vedle zdravotní-
ho střediska hluboká 33.

nejrozsáhlejší opravy byly na-
plánovány na prázdniny. V Krás-
ném Březně byla opravena část 
chodníku vedoucí na sídliště Pod 
Vyhlídkou, a  to v úseku od hřbi-
tova po  křižovatku s  ulicí obvo-
dovou. Dále byla provedena opra-
va části chodníku před domem 
rozcestí 722/3, který je obýván 
většinou lidmi v seniorském věku. 
na sídlišti skalka byla provedena 
oprava chodníku u mateřské ško-

ly skalnička, včetně lokální vý-
spravy příjezdové cesty.

na podzim pak byla provedena 
oprava propadu chodníku mezi 
domy A. České 29 a  31, včetně 
osazení zábradlí. V ulici národní 
a  částečně jánského byl opraven 
chodník přímo přilehlý k  silnici. 
Poslední letošní naplánovanou 
a  dokončenou akcí byla oprava 
schodiště v  sibiřské ulici mezi 
domy č. p. 335 a 336.

 Ing. Petr Hlávka

ZIMNí ÚdRžBa MíStNích 
KOMuNIKací a chOdNíKů 

 od počátku listopadu mohou děti 
využívat nové dětská hřiště v mlýn-
ské ulici v sousedství jesliček.

Výstavba dětského hřiště, které  
instalovala  firma hřiště pod Kvě-
tinou z  Písku si vyžádala náklady 
ve  výši 90 tisíc z  městského roz-
počtu. 

na  hřištích najdou děti opičí 
dráhu, kladinu nebo závěsný most.

„chtěli bychom požádat všech-
ny rodiče, aby na  hřištích dbali 
na bezpečnost svých dětí a zároveň 

dĚtEM SLOuží NOVÉ hŘIštĚ

povětrnostní situace, která pod-
statně zhoršila schůdnost. V  pří-
padě kalamitního stavu pak mů-
žou být tyto podmínky upraveny.

Po  dobu zimního období je 
možné se svými podněty či stíž-
nostmi obracet na  pracovníky 
Úmo Ústí n. L.-neštěmice, kteří 
podněty poté předají na příslušná 
místa nebo je možné se přímo ob-
racet na dispečink AVe Ústí n. L. 
s.r.o. tel.č.: 475 316 251 či pohoto-
vostní číslo odboru dopravy a ma-
jetku mmÚL 603 453 204.

Ing. Petr Hlávka

dohlíželi na to, aby hrací prvky ne-
byly zbytečně ničeny a  mohly tak 
dětem sloužit co nejdéle“.

 Petra Krsková
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Veřejný opatrovník se stará o zá-
ležitosti osob omezených nebo 
zbavených způsobilosti k  právním 
úkonům, a  to v  rozsahu vymeze-
ném soudem. Pomáhá těmto lidem 
řešit složité životní situace a orien-
tovat se v běžném životě. Výkonem 
veřejného opatrovnictví je pověře-
na obec, zpravidla odbor sociálních 
věcí. institut veřejného opatrovníka 
je poslední možností, pokud není 
jiná vhodná osoba, která by mohla 
opatrovnictví vykonávat. V  sou-
časné době v  Čr dle statistiky je 
soudem 22.500 osob omezených 
ve  způsobilosti a  4.000 osob zcela 
zbavených – celkem tedy 26.500 
osob, kterým je určen opatrovník 
(příbuzný či jiná fyzická osoba 
nebo veřejný opatrovník). Úmo-
-neštěmice vykonává funkci veřej-
ného opatrovníka 16 osobám, pro-
střednictvím sociálního odboru.

V praxi veřejného opatrovnictví 
pověřená osoba – sociální pracov-
ník řeší za osobu omezenou nebo 
zbavenou způsobilosti nejen práv-
ní, ale také sociální, zdravotní, fi-
nanční a majetkovou situaci: 

•  Zabezpečuje sociální péči (výkon 
sociální práce s  opatrovancem, 
zajištění sociálních dávek, sociál-
ních služeb). 

•  Zabezpečuje zdravotní péči (za-
jištění a  zprostředkování zdra-
votní péče, zajištění zdravotní 
pojišťovny, apod.) 

•  Zabezpečuje správu majetku a fi-
nancí (správa financí prostřed-
nictvím účtu, vkladních knížek, 
osobních depozitních kont, sprá-
va a řešení pohledávek) 

•  Zabezpečuje právní úkony 
v  rámci sociální (např. nákupy, 
úklid, sociální služby), zdravotní 
(léčba a užívání léků), majetkové 
a finanční oblasti a řeší povinnos-
ti z nich vyplývající. 

změny v opatrovnictví v souvis-
losti s novým občanským zákoní-
kem (noz) od 1. 1. 2014

•  platnost nového NOZ nabyde 
účinnosti, pokud budou v  letoš-
ním roce 2013 schváleny změny 
v doprovodných zákonech

•  pro výkon opatrovnictví stále 
chybí zákon o  opatrovnictví – 
nyní existuje pouze věcný záměr, 
bude obsahovat 4 druhy opatrov-
nictví (veřejné, osob blízkých, 
fyzické osoby, právnické osoby 
– neziskové organizace)

•  na  rozdíl od  dosavadní právní 
úpravy nový občanský zákoník 
stanoví základní pravidla pro vý-

kon opatrovnictví. tato pravidla 
odráží posun od  medicínského 
modelu zdravotního postižení 
„modelu péče“ k modelu sociál-
nímu „modelu podpory“.

•  nová terminologie – právní prin-
cipy (dobrá víra, dobré mravy, 
autonomie vůle) – promítá se 
i do oblasti opatrovnictví

•  některé pojmy se nahrazují např. 
právní subjektivita – nově právní 
osobnost, právní úkony – nově 
právní jednání, právní způsobi-
lost – nově svéprávnost

•  změny ve  zletilosti (lze požádat 
soud se souhlasem zákonného 
zástupce od 16 let)

•  zaniká úplné zbavení způsobi-
losti – nově pouze omezení své-
právnosti, od  1. 1. 2014 budou 
všichni pouze omezeni na  dobu 
3 let – soud musí u všech těchto 
osob znovu posoudit jejich své-
právnost a  přesně podrobně vy-
mezit v rozsudku oblasti a rozsah 
týkající se omezení svéprávnosti 
(povinnost soudce zjistit názor 
a vidět občana, kterého se to týká 
a rozhodnout do 1 roku od zahá-
jení řízení)

•  nově se povede pouze jedno říze-
ní o omezení svéprávnosti, kde se 
zároveň rozhodne o opatrovnic-
tví (nově může být určeno i více 

opatrovníků pro jednotlivé ob-
lasti a úkony)

•  další nové instituty v novém OZ: 
předběžné očekávání nesvépráv-
nosti (jedná se o  preventivní 
opatření, kdy člověk dosud du-
ševně zdravý, avšak v  očekávání 
vlastní nezpůsobilosti právě jed-
nat, může sám určit, aby jeho zá-
ležitosti byly spravovány určitým 
způsobem, popř. aby je spravo-
vala určitá osoba), nápomoc při 
rozhodování (podpůrce, který 
bude jednat spolu s ním - niko-
liv za  něj, nemusí být omezen 
ve svéprávnosti - nutná dohoda, 
kterou schvaluje soud), zastoupe-
ní členem domácnosti (opět nut-
né schválení soudu, může hospo-
dařit s  prostředky zastoupeného 
pouze však do  výše životního 
minima zastoupeného), jmeno-
vání opatrovníka při omezení 
svéprávnosti (může soud, je-li to 
v zájmu člověka trpícího duševní 
poruchou, jež není pouze pře-
chodná, rozhodnout o  omezení 
jeho svéprávnosti), opatrovnická 
rada (opatrovnická rada je orgá-
nem, který funguje vedle opa-
trovníka – má alespoň 3 členy, 
zasedá nejméně 1x za rok)

Bc. Petra Morávková

VEŘEjNý OPatROVNíK 

V  průběhu letošních letních 
prázdnin jsme oslovili firmu Pa-
lis Plzeň spol. s  r. o., aby opravila 
a přemístila ze železné ulice v neš-
těmicích dětský prvek prolézačku 
LetADLo pro naše nejmenší 
na dětské hřiště v neštěmické ulici 

(pod ulicí A. Českou). Přemístě-
ní letadla stálo 179  000 Kč, práce 
s tím spojené 65 000 Kč. 

 tím toto hřiště dostalo další 
atrakci k  prvkům pro nejmen-
ší, které jsme nechali zrealizovat 
v  loňském roce. Prolézačkou se 

stalo hřiště zábavnějším a věříme, 
že si děti na tomto prostoru budou 
hrát dlouhá léta. 

Přejeme si, aby prvky sloužily 
k radostným hrám a nikoli k úto-
kům vandalů.   

Bc. Vrbíček Michal

NOVý PRVEK Na VELKÉM hŘIštI 
V KRÁSNÉM BŘEZNĚ

z nevyužité plochy se zbytky be-
tonů po bývalých pískovištích byla 
upravena na  dopadovou písčitou 
plochu, aby mohlo být na  začát-
ku měsíce srpna letošního roku 
dokončeno dětské hřiště, na  kte-
rém byly osazeny  balanční lanové 
prvky v  kategorii od  tří let a  jsou 
omezeny zátěží od 50 kg do 190 kg 
dle typu. 

upraveno bylo celé okolí a  re-
konstrukcí prošly i přilehlé lavičky. 
Finanční náklady na  osazení her-

ních prvků byly 140 tis. Kč, reali-
zaci provedla firma tr Antoš 
s.r.o. 

Věříme, že děti z přilehlých by-
tových domů nové hřiště ocení 
a  že se mu vyhnou případní van-

dalové. 
Přejeme všem návštěvníkům 

hřiště dny plné pohody a  dětem 
mnoho úspěchů při získávání 
zručnosti a stability. 

Bc. Vrbíček Michal

dĚtSKÉ hŘIštĚ V uLIcI duBOVÁ 
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aSIStENtI PREVENcE KRIMINaLItY

městská policie Ústí nad Labem 
se podílí na  dodržování předpisů 
v oblasti veřejného pořádku a spo-
lečensky nežádoucích jednání (sou-
sedské spory, bagatelní a  latentní 
protiprávní činnost). Problémem se 
stává i soustředění obyvatel ze soci-
álně slabšího prostředí, naprostou 
většinu této minority tvoří romové. 
Právě soužití s romy je v lokalitách 
Ústí nad Labem – Krásné Březno 
a mojžíř problematickou záležitos-
tí minimálně z  pohledu ostatních 
obyvatel tvořících majoritu. 

Projekt Asistent prevence krimi-
nality realizovaný v  těchto lokali-
tách městskou policií Ústí nad La-
bem je velkým přínosem z důvodu 
dobré znalosti asistentů místních 

poměrů a  komunity. Právě spolu-
práce Policie Čr, městské policie 
a  asistentů přispěje ke  snižování 
počtu spáchaných trestných činů, 
přestupků a  společensky nežádou-
cích jednání. 

Asistenti prevence kriminality 
budou fungovat ve  dvoučlenných 
týmech. Pracovní doba bude při-
způsobena potřebám konkrétní lo-
kality a to v rozpětí od 07.00 – 20.00 
hodin
hlavní náplní práce asistentů pre-
vence kriminality
•  dohled nad pořádkem před zá-

kladní školou (konflikty mezi dět-
mi, kouření, nepořádek atd.)

•  monitoring restauračních zaříze-
ní, heren se zaměřením na pohyb 
nezletilých, školou povinných dětí

•  dohled nad dodržováním čistoty 
a  pořádku v  ulicích, zastávkách 
atd.

•  monitoring nad možností zaklá-
dání černých skládek – informo-
vání mP 

•  pomoc při strážení přechodu 
u základní školy 

•  podíl na mediaci vznikajících pro-
blémů (veřejný pořádek, výtržnic-
tví apod.)

•  využívání místní znalosti při spo-
lupráci s mP nebo Policii Čr

•  zapojení APK do  přednášek 
na  základní škole v  součinnosti 
s preventivy mP

Příklady z činnosti asistentů
 Dne 23. 9. 2013 v  07,45 hod., 

prováděli asistenti prevence krimi-
nality pochůzkovou činnost v okolí 

základní školy v  Krásném Březně, 
kde si všimli chování tří žáků, kteří 
pokřikovali a posmívali se spolužá-
kovi. šetřením bylo zjištěno, že toto 
chování se již u těchto žáků opako-
valo, proto konzultovali preventis-
té případ s  ředitelkou školy, která 
uvedla, že se žáci páté třídy posmí-
vají psychicky narušenému chlapci, 
který se však není schopen bránit. 
Preventisté chlapcům domluvili 
a  nadále po  domluvě s  ředitelkou 
školy monitorovali situaci. Akté-
rům tohoto případu asistenti sdělili, 
že v případě opakování takovéhoto 
jednání, bude nutné přistoupit k ra-
zantnějšímu řešení této šikany.

12. 8. 2013 v  dopoledních ho-
dinách prováděla hlídka asistentů 
prevence kriminality městské poli-
cie pochůzkovou činnost v obvodu 
Krásného Března, když si v  ulici 
u  pivovarské zahrady všimla sku-
pinky mladších osob, které vyléza-
ly z  křoví, a  po  spatření hlídky se 
skupina rozprchla. Asistenti prošli 
křoví, odkud skupina osob vylezla 
a  zde našla větší počet použitých 

V  obecních bytech již druhým 
rokem probíhá plánovaná výmě-
na zařizovacích předmětů. jedná 
se o  kuchyňské linky, vany, sporá-
ky, vodovodní baterie, podlahové 

krytiny. Výměny probíhají na  zá-
kladě zhodnocení celkového stavu 
těchto předmětů. z  těchto důvodů 
byly provedeny bytovým správcem 
tommi-seVer s.r.o. kontroly, 
na  kterých byl zaznamenán stav 
jednotlivých předmětů a  důvod 
k  výměně. Při hodnocení je brán 
zřetel na  stáří a  běžné opotřebení. 
nyní dobíhá výměna zařizovacích 
předmětů, u kterých byl stav ozna-
čen za havarijní. V domech rozces-
tí 722/3 je výměna dokončena, v A. 
České 636/19 – 639/25 je hotovo 
z  60%, v  domech opletalova 170, 
220 a Křižíkova 528/6 z 95%. V sa-
mostatných bytových jednotkách 
v  prodaných domech je výměna 

uskutečněna z  60%. Po  dokonče-
ní obměny havarijních předmětů 
bude následovat výměna dožitých. 
V bytech, kde je ale zjištěno, že ná-
jemci poškozují zařizovací předmě-
ty špatným užíváním a zanedbáním 
údržby, není výměna provedena. 
naopak nájemci musí uhradit ná-
klady s  tím spojené nebo napravit 
stav věci. Výměna zařizovacích 
předmětů nebude prováděna u ná-
jemců, kteří dluží za nájemné. za-
městnanci Úmo neštěmice i nadá-
le provádějí v bytech místní šetření, 
která jsou zaměřená na  kontrolu 
užívání bytu v  souladu s  nájemní 
smlouvou. 

 Miroslava Lipertová

VýMĚNa ZaŘIZOVacích PŘEdMĚtů 
V OBEcNích BYtEch  NašEhO MO NEštĚMIcE

injekčních stříkaček. tyto injekční 
stříkačky asistenti posbírali do kon-
tejnerů, k  tomuto sběru určené 
a odnesli je na místní okrsek měst-
ské policie, kde se tento materiál 
schraňuje a  posléze bude odvezen 
na  Krajskou hygienickou stanici 
k likvidaci. 

NÁjEMNícI a ŘEšENí 
jEjIch dLuhů

V  letošním roce jsme zvýšili 
počet kontrol bytů. Předně do-
stáváme přesný přehled stavu 
bytů a současně máme možnost 
si s  nájemníky promluvit. ne-
platiče důrazně upozorňujeme 
na  povinnost platit anebo své 
dluhy řešit. Projevuje se to tím, 
že začnou splácet vzniklý dluh 
a současně řádně platit předepsa-
ný nájem. objevuje se ale i další 
fenomén a to žádosti u ukonče-
ní nájemní smlouvy dohodou. 
nám se uvolní byt bez soudních 
jednání a zbavujeme se neplatiče. 
Dlužník se dále zaváže k  úhra-
dě pohledávek a  začne je řešit, 
nebo skončí u  soudu a  později 
exekutorovi zaplatí násobek dlu-
hu – strhávají se i přímo Českou 
správou sociálního zabezpečení 
z důchodu, nebo soc. dávek.   

Pro představu, že tak důsled-
ně konáme, svědčí i to, že jsme 
podali 4 výpovědi z  nájmu, 
6 žalob na  dluh a  19 žádostí 
na exekuci. Příznivé je právě to, 
že dlužníci se snaží byty vrátit, 
aby se vyhnuli soudu.

 Jaroslav Dědek
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Blížící se vánoční svátky jsou 
často spojené s  generálním úkli-
dem. mnozí spoluobčané vše, co 
již nepotřebují, hromadně vyha-
zují. Bohužel, velmi často však 
nedbají veřejného pořádku a  od-
pad, popřípadě nepotřebné věci, 
odkládají mimo vyhrazená místa. 
neuvědomují si, že se tímto cho-
váním dopouští protiprávního jed-
nání, za  které lze v  přestupkovém 

řízení uložit nemalou pokutu, a  to 
až do  50  000 Kč. Proto opakovaně 
vyzýváme všechny občany, kterým 
není pořádek v naší obci lhostejný, 
pokud něco takového uvidí, aby 
okamžitě kontaktovali městskou 
popřípadě státní policii. oznámení 
je bezplatné a může být i anonym-
ní. takto odložený odpad se pak 
totiž povaluje po  celém okolí, jeli-
kož se vždy najde někdo, kdo ještě 

s  odpadem manipuluje a  rozebírá 
ho, aniž by si uvědomil, že se také 
dopouští přestupku, a  to buď zne-
čišťování veřejného prostranství, 
popřípadě úmyslně neoprávněně 
užívá cizí majetek nebo si přisvojí 
cizí věc nálezem nebo jinak bez při-
volení oprávněné osoby. i  za  toto 
protiprávní jednání lze uložit poku-
tu v řádech tisíců korun. Vše je na-
prosto zbytečné, nejen, že se zatěžu-
je obecní kasa, protože se vše musí 
uklidit na náklady obce, a pak ne-
zbývá na  potřebné věci, ale odpad 
lze bezplatně odložit ve  sběrném 
dvoře, což jsme v minulosti opako-
vaně avizovali. Proto opět uvádíme, 
že sběrný dvůr v Krásném Březně /
ul. Křižíkova - odbočka z Drážďan-
ské ulice/ odpad od občanů přijímá 
zdarma, a  to od  pondělí do  pát-
ku, vždy od  8:00 hodin do  18:00 
hodin nebo v  sobotu od  08:00 
hodin do  14:00  hodin (otevíra-
cí doba v  sobotu prodloužena 
do  18:00 hod - v  termínu do  30. 
11. 2013). Kontakt na sběrný dvůr: 
737 207 899. Yveta Opavská 

Území neštěmických policistů 
zaujímá rozlohu o  36 km2 a  tvoří 
jej katastry obcí Povrly, ryjice, části 
městského obvodu neštěmice a čás-
ti katastru obce chuderov. na tomto 
území bydlí přibližně 12.000 obyva-
tel. 

 služebna obvodního oddělení 
neštěmice sídlí v ulici hlavní v moj-
žíři. slouží zde 16 policistů. Vedou-
cím oddělení je npor. mgr.  Petr 
Bláha.

 V rámci územního odboru Ústí 
nad Labem patří obvodní oddělení 
neštěmice mezi nejvíce zatížená ob-
vodní oddělení. Vedení ústecké poli-
cie plánuje v dohledné době navýše-
ní počtu policistů, čímž by zároveň 
došlo k  zintenzivnění obchůzkové 
služby. 

V  počtu 307 evidovaných trest-
ných činů za  9 měsíců roku 2013 
obvodní oddělení nijak významně 
nevybočuje oproti minulým rokům 
a  je srovnatelná s  jinými lokalitami 
Ústí nad Labem. V tomto směru je 
situace stabilizovaná. samozřejmě 
vnímáme, že místní obyvatele nej-
více zajímá veřejný pořádek, drobná 
kriminalita a  vandalismus, což se 
také v měsíci červnu a červenci 2013 
potvrdilo. evidovali jsme zvýšený 

nárůst oznámení na rušení nočního 
klidu, a to zejména na sídlišti mojžíř. 
nespokojenost a nervozita místních 
občanů souvisela i  s  dalším přípa-
dem, který ovlivnil a  znepříjemnil 
život mnoha obyvatelům bydlícím 
v  ulici jindřicha Plachty. Pachate-
lé v  několika panelových domech 
v  krátké době odcizili z  výtahové 
šachty kabely. Ačkoli jsme u  těchto 
krádeží pracovali s  minimem po-
znatků a stop, podařilo se nám tyto 
krádeže objasnit a zloděje vypátrat. 
Bohužel, tento druh kriminality lze 
velmi těžko eliminovat běžně kona-
nou obchůzkovou činností policistů, 

neboť se děje za vchodovými dveř-
mi a  pachateli (konkrétně v  tomto 
případě), byli dokonce místní oby-
vatelé domu. V  těchto případech 
Policie Čr apeluje na  Vás občany, 
abyste byli všímaví a nebyli lhostej-
ní ke svému okolí. Bez Vaší pomoci 
nemůžeme dosáhnout potřebného 
cíle, kterým je bezpečné a  klidné 
místo, kde bydlíte a žijete. 

Po  analyzování bezpečnostní 
situace v  této oblasti jsme přistou-
pili ke zvýšenému výkonu policistů 
v  obchůzce. Dále jsme byli v  úz-
kém kontaktu s  vedením radnice. 
Účastnili jsme se společného jed-
nání s  občany, kteří byli znepoko-
jeni bezpečnostní situací v  mojžíři. 
tomuto jednání byla přítomna paní 
starostka, zástupci Úřadu městské-
ho obvodu neštěmice, magistrátu 
města Ústí nad Labem a  městské 
policie Ústí nad Labem. na základě 
tohoto jednání jsme zkoordinovali 
obchůzky městské policie a obvod-
ního oddělení neštěmice. V letních 
měsících jsme realizovali několik 
namátkových bezpečnostně preven-
tivních akcí zaměřených na podává-
ní alkoholu osobám mladším 18 let. 
Právě tyto děti, posilněné alkoholem 
jsou často pachateli vandalismu.

 Výsledkem sledu těchto opatře-
ní je to, že se množství oznámení 
na rušení nočního klidu v měsíci 
září a  říjnu snížilo na  minimum. 
ovšem neusínáme na  vavřínech. 
tento problém má daleko hlubší 
kořeny, které je nutno řešit spo-
lečně s  veškerými orgány státní 
správy a  samosprávy a  v  nepo-
slední řadě rovněž s Vámi občany, 
kteří zde žijete. je třeba dále ještě 
poznamenat, že nezastupitelné 
místo má zde prevence, na  které 
se ovšem musíme podílet všichni 
společně. A v to pevně věřím. 

OBVOdNí OddĚLENí NEštĚMIcE INfORMujE

Probační a  mediační služba 
Čr již od roku 2001 organizuje 
výkon a kontrolu alternativních 
trestů a  v  souvislosti s  tím se 
také věnuje obětem trestných 
činů v  průběhu trestního říze-
ní. s  cílem rozšířit možnosti 
pomoci obětem zahájila v letos 
projekt poskytování odborného 
poradenství pro oběti trestných 
činů se symbolickým názvem 
„Proč zrovna já“. tento projekt 
je spolufinancován z evropské-
ho sociálního fondu prostřed-
nictvím operačního programu 
Lidské zdroje a  zaměstnanost 
a  státního rozpočtu. oběti 
trestných činů mohou zdarma 
a  anonymně získat podporu 
a poradenství v oblasti trestní-
ho řízení a informovat se např. 
o  způsobech podání trestního 
oznámení, nebo o  uplatnění 
nároku na náhradu škody. služ-
ba je realizována ve  30 měs-
tech České republiky a umožní 
obětem trestných činů lépe se 
vyrovnat s dopady spáchaného 
trestného činu, a  to prostřed-
nictvím telefonického, e-mai-
lového i osobního poradenství.

V  Ústí nad Labem je po-
radenství poskytováno vždy 
v  pondělí od  14 do  16 hodin 
a  ve  středu od  8 do  10 hodin 
v sídle střediska Probační a me-
diační služby Čr, Velká hra-
dební 484/2 (5. patro), Ústí nad 
Labem. telefonický kontakt je 
možný na  čísle 773  783  685. 
obrátit se na  poradnu můžete 
také prostřednictvím e-mailu 
poradna.unl@gmail.com. 

služby jsou poskytovány 
zdarma.

PŘEStuPKY PROtI VEŘEjNÉMu POŘÁdKu 

BEZPLatNÉ 
PORadENStVí 
PRO OBĚtI 
tREStNých čINů
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uběhlo šest měsíců od  dalších 
zničujících povodní, které se na-
ším obvodem prohnaly v  prvním 
červnovém týdnu. škody však ne-
jsou na  mnohých místech dosud 
odstraněny.

nejvíce byli zasaženi obyvatelé 
ulice Vodařská v mojžíři a Veslař-
ská v neštěmicích, kde voda prak-
ticky zničila, co mohla. mezi další 
ulice, kde voda způsobila nemalé 
škody, byly v  ulici Drážďanská, 
Přístavní, Křižíkova v  Krásném 
Březně a K haldě v mojžíři. 

Lidé pro dezinfekční a  čistící 
prostředky na  náš úřad docházeli 
i z ulic nový svět, Pekařská, růžo-
vá, Plavecká, Postraní, svádovská, 
na  Břehu, u  cukrovaru, zolova, 
na  náspu, 1. máje, na  rybníčku, 
matiční.

na  území městského obvodu 
v době povodní proběhla evakuace 
obyvatel v zasažených ulicích, a to 
Veslařská, svádovská, Křižíkova, 
na Břehu, nový svět, Drážďanská. 

POVOdNĚ čERVEN 2013 
ZačaLY V NašEM OBVOdu Na dEN dĚtí

stav pohotovosti byl vyhlášen 25. 5. 2013 a ukončen 28. 6. 2013

Bylo zřízeno evakuační centrum 
v  tělocvičně zš hluboká v  neště-
micích. tam byli přijímáni občané 
z  evakuovaných ulic a  tímto cent-

rem prošlo celkem 89 lidí. Převáž-
ná část osob byla ubytována přímo 
v tělocvičně školy. Další z nich byli 
přesunuti do  centra občanského 
sdružení Ymca, dva nájemní byty 
uvolnila naše radnice a  další tři 
místnosti v bytě poskytla společnost 
Člověk v tísni. osobám se zdravot-
ním postižením, starým občanům 
a rodinám s kojenci bylo poskytnuto 
náhradní ubytování v Domově dů-
chodů v Doběticích a v bytě občan-
ského sdružení Klub pro 3 generace. 
Všechny evakuované osoby byly vy-
baveny věcmi na spaní, které poskyt-
lo město Ústí nad Labem. celoden-
ní strava pak byla zajištěna ze školní 
jídelny zš hluboká, a to včetně věcí 
osobní potřeby. 

od  1. 6. do  21. 6. byli ve  dne 
v noci zástupci hasičů mojžíř stále 
v terénu. Pomáhali v nejtěžších si-
tuacích a při nejhrubší práci. 

hasiči přispěli velkou měrou 
k rychlému odstraňování povod-
ňových škod. Po vyčištění komu-
nikací a ostatních ploch se vrátil 
život v  zasažených lokalitách 
alespoň z  části k  normálnímu 
životu. 

nápomocna s  rozvážením hu-
manitární pomoci byla městská 
policie a  firma Ave cz navážela 
a  odvážela kontejnery plné zniče-
ného nábytku apod. V neposlední 
řadě nelze opomenout ani dob-
rovolníky, kteří nemalou měrou 
pomohli v ulicích Vodařské a Ves-
lařské.

na odstraňování následků velké 
vody získal městský obvod Ústí 
n. L. - neštěmice od Úřadu práce 
na  přechodnou dobu navýšený 
počet zaměstnanců na  veřejně 
prospěšné práce. u  občanů, kteří 
se neměli na  koho obrátit a  sami 
vzhledem ke svému věku či zdraví 
nedokázali následkům čelit, nebo 
rozsah škod byl velký, pomáha-
li například s  oklepáním omítek 
a s dalšími pracemi. 

o statistickém posouzení objek-
tů a o vyčištění, revitalizaci a sana-
ci v obecních domech se postaraly 
odborné firmy. 

Vysoušeče postiženým povod-
němi byly půjčovány na  našem 
úřadu městského obvodu. celkem 
bylo k  dispozici 65 ks vysoušečů, 
z  toho 55 ks poskytlo město Ústí 
nad Labem.

Dary humanitární pomoci 
poskytli město Ústí nad Labem 
a  městský obvod neštěmice, mi-
nisterstvo financí prostřednictvím 
Ústeckého kraje, Člověk v  tísni, 
oblastní charita ÚL, římská ka-
tolická farnost střekov atd. Kauf-
land poskytl potřebným potraviny 
v době povodní. Dále prostřednic-
tvím Úřadu práce Ústí nad Labem, 
byly poskytnuty dávky mimořádné 
okamžité pomoci. makro darovalo 
poukázky na nákup zboží. Finanč-
ní dar na nákup čistících prostřed-
ků poskytla firma firma minorec 
k.s

rada městského obvodu Ústí 
nad Labem – neštěmice dne 17. 
6. 2013 rozhodla na  svém jed-
nání o  prominutí platby za  pro-
nájem pozemků užívaných jako 
zahrádky v  lokalitách zasažených 
povodněmi. Platba za  ii. pololetí 
roku 2013 bude poplatníkům vrá-
cena, pronájem pak za  rok 2014 
bude bezplatný. u bytových domů 
bylo rozhodnuto o prominutí ná-
jemného nebo o  trvalém snížení 
plateb nájemného za  bytové jed-
notky.

 Kateřina Měrková
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Vážení občané neštěmic,

jsem ředitelkou bývalé zá-
kladní školy praktické v  ulici 
studentská. V  letošním školním 
roce došlo v  této škole k  mnoha 
změnám, se kterými bych Vás 
ráda seznámila. od  1. 9. 2013 
byla škola sloučena se základní 
školou speciální na severní tera-
se. tím byl započat proces trans-
formace vzdělávání v  bývalých 
praktických školách. Do  školy 
ve  Vaší městské části byly pře-
vedeny tři třídy žáků se zdra-
votním znevýhodněním, kteří se 
doposud vzdělávali na  severní 
terase. zároveň nejsou přijímáni 

do  školy žáci, kteří nemají indi-
kaci zdravotního znevýhodnění. 
Během následujících tří let tedy 
dojde k  celkové přeměně školy. 
V  budově studentská vznikne 
centrum vzdělávání pro přípravu 
na  povolání pro žáky zdravotně 
znevýhodněné. Víme, že jste se 
až doposud setkávali s problémy, 
které naši žáci vyvolávali. Proto 
jsme v současné době přistoupili 
k několika opatřením, které snad 
přispějí ke zklidnění situace. Vy-
učování v  naší budově začíná až 
v  8.45. tím je eliminován sou-
časný pohyb našich žáků v  obci 
se žáky ostatních škol. Do  škol-
ní jídelny v  zš se žáci dostavují 
pouze pod dohledem pedago-
gů. intenzivně spolupracujeme 
s  policií, dopravním podnikem 
a  městským úřadem. Pokud se 
setkáte s  problémy, napište nám 
na  adresu spec.skoly@volny.cz. 
zahájili jsme také nutné opravy 
ve  staré budově. rádi bychom 
uspořádali expozici z  kopií sta-
rých fotografií, vysvědčení a do-

kumentů. chtěli jsme Vás proto 
požádat o spolupráci. Pokud bys-
te mohli zapůjčit ke  kopírování 
nějaký dokument, budeme moc 
rádi. za  celý pedagogická sbor 

Vám děkuji za  trpělivost a  po-
chopení pro prováděné změny, 
přeji Vám krásný podzim a mno-
ho zdraví mgr. Bc. martina Brhe-
lová, ředitelka školy.

ZÁKLadNí šKOLa SPEcIÁLNí V uL. StudENtSKÁ

NOVý šKOLNí ROK

296 nových prvňáčků zasedlo poprvé do školních lavic ve dvanácti 
prvních třídách v základních školách v našem obvodu. 2. září navští-
vila nové žáky na Základní škole v Mojžíři paní starostka Miloslava 
Válková, která dětem popřála v jejich studiu hodně štěstí a úspěchů.

Klokánek v  Krásném Březně byl 
slavnostně otevřen v únoru letošního 
roku. je alternativou ústavní výcho-
vy formou přechodné rodinné péče. 

dĚtI V KLOKÁNKu Mají daLší BYt
město Ústí nad Labem finanč-

ně podpořilo vybavení další by-
tové jednotky, která byla uvedena 
do provozu v říjnu za přítomnosti 
Bc.  zuzany Kailové, náměstkyně 
primátora. 

také městský obvod Ústí nad 
Labem- neštěmice toto zařízení 
podporuje. „upravili jsme okolí, 
uvnitř zahrady pískoviště a lavičky. 
společně se snažíme, aby se dětem 
v našem Klokánku líbilo,“ dodává 
miloslava Válková, starostka. 

První dáma republiky ivana 

zemanová při návštěvě Ústí nad 
Labem dne 25. 10. 2013 Kloká-
nek osobně navštívila. V  dopro-
vodu naděždy Dudkové, vedoucí 

zařízení, si vzácná návštěva s  do-
provodem prohlédla celý objekt. 
na památku si první dáma odvezla 
dárečky vyrobené dětmi. 

POMÁhÁME jIž 120 LEt
již 120 pomáhají dobrovolní hasiči 

v mojžíři lidem ve svém okolí. sbor 
byl založen v roce 1893. o té doby se 
v něm vystřídalo již několik generací 
hasičů, kterým proteklo mezi prsty 
opravdu hodně vody. Letošní rok byl 
v tomto ohledu pro nás jubilejní. Při 
této příležitosti jsme převzali z rukou 
starostky paní Válkové a  tajemnice 
paní součkové slavností standartu 
s naším logem. 

mladší nástupce si vychováváme 

v  kroužku mladých hasičů. Děti se 
pravidelně scházejí, učí se a osvojují 
si základy tohoto řemesla. několikrát 
do roka vyráží změřit své dovednosti 
i  s ostatními dětmi na různé soutě-
že. Letos se naše děti zúčastnily hry 
Plamen, Božtěšický dvojboj, sou-
těže o  putovní samovar a  spousty 
dalších her, ze kterých si přivezly 
několik cenných kovů. V  celoroční 
hře Plamen obsadily dvě 1. místa 
a  téhož výsledku dosáhly na samo-

varu. s radostí sledujeme, jak se jim 
daří a  sdílíme jejich úspěchy. je to 
vlastně odměna i  pro nás, vidíme, 
že naše práce přináší ovoce. Dětem 
tímto gratulujeme a rodičům děku-
jeme za podporu. Pro malé zájemce 
pořádáme nábor. Blíže na stránkách 
http://mh-mojzir.webnode.cz/.

nejen děti soutěží. i družstva do-
spělých se v letošním roce zúčastnila 
několika sportovních klání.  ze sou-
těže Floriánova putýnka jsme si při-

vezli 1. místo a na memoriálu standy 
enocha jsme obsadili 2. místo. Ani 
v  zimě však nezahálíme. V  prosin-
ci chystáme 2. ročník hasičského 
vánočního volejbalového turnaje 
v místní základní škole, do kterého se 
přihlásilo již 11 družstev. 

V  závěru bychom rádi poděko-
vali úřadu městského obvodu Ústí 
nad Labem - neštěmice za podporu 
a spolupráci, hlavně v průběhu letoš-
ních povodní. 
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V  souvislosti s  konáním celore-
publikové akce „týden pro inkluzi 
„ se na naší škole zš hluboká 150 
uskutečnila celoškolní akce v rám-
ci již probíhajícího projektu etické 
výchovy s názvem „škola není tak 

malá, aby nepojala mnoho přátel“. 
téma pro 1. stupeň bylo „ můj 

kamarád“, pro 2. stupeň „můj vzor“. 
V průběhu dne byli žáci začleněni 
do skupin dle vlastního výběru na-
příč ročníky, ve  kterých různými 

„šKOLa NENí taK MaLÁ, aBY NEPOjaLa MNOhO PŘÁtEL.“

Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace

připravenými aktivitami  a  čin-
nostmi pronikali do  problematiky 
společného soužití. na  tuto akci 
jsme pozvali i dívku s handicapem, 
která je sestrou žáka naší školy 
a  rozhodli jsme se, že elišce po-
můžeme, a  to formou sběru víček, 
který rodiče organizují, aby získali 
finanční prostředky na  zakoupení 
nutných kompenzačních pomůcek 

tato pobočka nabízí všem jejím 
návštěvníkům tyto služby:
•  půjčování beletrie, naučné litera-

tury, knih pro děti a mládež 
•  fond knihovny - pobočky je vlo-

žen v on-line katalogu na webo-
vých stránkách

•  rezervace knih
•  počítač s přístupem na internet 
•  tisk z PC
•  kopírování ve formátu A4
•  poskytování základních infor-

mačních služeb
•  realizace exkurzí pro jednotlivé 

třídy mateřských a základních škol

MILý čtENÁŘI, VítE, žE jE VE VašEM OKOLí KNIhOVNa?

jedná se o  pobočku v  mojžíři, 
která je jednou ze sedmi po-
boček severočeské Vědecké 
knihovny v  Ústí nad Labem 
(sVK uL).
nachází se v  objektu základní 
školy mojžíř, ul. hlavní 193, 
Ústí nad Labem – mojžíř, 
a dostupná je trolejbusovou 
linkou č. 57
e-mail: mojzir@svkul.cz

otevřeno pro veřejnost je zde 
třikrát týdně, a to v době:  
Po / Út 16-18, st 14-18 hodin, 
celkem je otevřeno 
8 hodin v týdnu.

POdĚKOVÁNí

Mateřská škola Termín uzavření
MŠ Neštěmice, Mlýnská 385, Neštěmice 23. 12. 2013 – 3. 1. 2014
MŠ Písnička, Studentská 6, Neštěmice 23. 12. 2013 – 3. 1. 2014
MŠ Skalnička, Peškova 526, Neštěmice 23. 12. 2013 – 31. 12. 2013
MŠ Pastelka, Horní 195, Mojžíř 23. 12. 2013 – 31. 12. 2013
MŠ Vyhlídka, Rozcestí 2, Krásné Březno 23. 12. 2013 – 31. 12. 2013
MŠ Pomněnka, Přemyslovců 14, Krásné Březno 23. 12. 2013 – 31. 12. 2013
MŠ Vojanova, Vojanova 34, Krásné Březno 23. 12. 2013 – 2. 1. 2014
MŠ Motýlek, Keplerova 782/26, Krásné Březno 23. 12. 2013 – 3. 1. 2014

Všem občanům našeho města přejeme vánoční svátky plné pohody a odpočinku! 
A v novém roce 2014 dobré zdraví a hodně úspěchů.

Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, radní MO Neštěmice a ředitelka MŠ Motýlek

jak se stát čtenářem?
jednoduše! stačí knihovnu (po-

bočku sVK uL) navštívit a  vzít si 
s sebou občanský průkaz, fotografii 
průkazkového formátu a  zaplatit 
registrační poplatek, na  1/2 nebo 1 
rok dle platného ceníku. Děti mlad-
ší 15 let, pak potřebují přihlášku 
do knihovny mít podepsanou od ro-
dičů (zákonného zástupce), fotogra-
fii průkazkového formátu a  50 Kč, 
což je registrační poplatek na 1 rok. 
Pro prvňáčky je připravena akce, kde 
mají registraci zdarma! tato akce se 
netýká pouze prvňáčků tamní školy, 
ale je připravena pro všechny, ze ši-
rokého i dalekého okolí.   

na pobočce v mojžíři, máte k dis-
pozici téměř 11  000 svazků knih. 
Knihy jsou určené pro čtenáře všech 
věkových kategorií, tedy pro čtenáře, 
kteří mají rádi knížky, něco pěkné-

ho si chtějí přečíst a zároveň se tak 
i něco zajímavého dozvědět.  

V  loňském roce navštívilo 
knihovnu na 895 návštěvníků, kteří 
si vypůjčili celkem 3 863 knih. jed-
nou z nabízených služeb, kterou zde 
využilo 21 návštěvníků, byl např. in-
ternet. z celkového počtu 85 regis-
trovaných čtenářů, bylo 10 dětí. jed-
nou z  dalších akcí, které knihovna 
uskutečnila, bylo celkem 7 exkurzí 
pro žáky základní školy.

rádi bychom chtěli tímto pří-
spěvkem, zvýšit povědomí u občanů 
(potencionálních čtenářů) ve vašem 
obvodu o  působení naší knihovny 
a poskytování jejich služeb.  

Více informací najdete na webo-
vých stránkách severočeské vědec-
ké knihovny www.svkul.cz

Bc. Jan Trpišovský
knihovník

tERMíNY uZaVŘENí MatEŘSKých šKOL V dOBĚ 
ZIMNích PRÁZdNIN V NašEM MĚStSKÉM OBVOdu

pro dceru.  tyto pomůcky jsou vel-
mi finančně nákladné a  zdravotní 
pojišťovna hradí jen minimální část 
celkové pořizovací ceny. Proto vstu-
penkou do  projektu bylo pro kaž-
dého žáka 5 víček. Bylo úžasné, že 
u 5 víček nezůstalo a škola celkově 
za tento jeden den sesbírala 112 kg 
víček. V této aktivitě budeme nadá-
le pokračovat.

Projekt, který se na  naší škole 
v  rámci akce týdne pro inkluzi 
uskutečnil, byl velmi zdařilý. Atmo-
sféra v jednotlivých skupinách byla 
optimistická, klidná. V  průběhu 
rozhovorů, debat, diskusí a samot-
ných výstupů na  daná témata se 
žáci i učitelé zabývali nejen situace-
mi v třídních kolektivech, na škole, 
ale i  v  rodině a  ve  společnosti vů-
bec. Přiložená fotodokumentace je 
důkazem, že projekt se dětem líbil.

žákyně základní školy z hlubo-
ké ul. v  neštěmicích po  nálezu 
bankovky v  hodnotě 2.000 Kč 
zavolala na  linku městské po-
licie Ústí nad Labem a  nález 
nahlásila. za toto příkladné jed-
nání byla městskou policií a sta-
rostkou městského obvodu neš-
těmice odměněna. za příkladné 
chování ještě jednou děkujeme.
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neštěmická základní umělecká 
škola předkládá i  letos bohatou 
nabídku podzimních i adventních 
akcí. Ve spolupráci zuš neštěmi-
ce, Giovani virtuosi musicali o.s. 
a muzea města Ústí nad Labem po-
kračují další dva koncerty v rámci 
„Ústeckého hudebního podzimu“. 
Dne 27. 11. od  19.00 vystoupí vě-
hlasný flétnista jiří stivín s  žáky 
našeho  flétnového oddělení tere-
zou Gabrielovou a simonou Loso-
vou  a 17. 12. od  19.00 se představí 
členky baletního oddělení v  po-
řadu Vlastimila harapese. oba 
koncerty proběhnou v  císařském 
sále muzea města Ústí nad Labem. 
V pátek  6. 12. se od 18.00  rozezní 
v kostele sv. šimona a judy v moj-
žíři klasická, ale i současná hudba 
na tradičním Adventním koncertu 
v  podání pěveckého sboru con-

certo a  členů teplické filhar-
monie. Pobočka školy v Povrlech 
pořádá 10. 12. od 17.00 jarmark 
výtvarného oddělení před tam-
ním kostelem  navštívení Pan-
ny marie a  od  18.00 následuje 
v  kostele Adventní koncert žáků 
a jejich hostů. Adventní a vánoč-
ní písně a  koledy si můžete vy-
slechnout rovněž v  komponova-
ném pořadu dětského pěveckého 
sboru KrteČci 11. 12. od 17.00 
na zámku v trmicích. Velký zá-
jem jistě upoutá Klavírní koncert 
našich žáků, sourozenců renaty 
(14) a romana (13) Fričových se 
severočeskou filharmonií tepli-
ce v koncertním sále Kulturního 
domu v teplicích 12. 12. od 19.00 
hodin. tuto předvánoční nabíd-
ku jako každoročně, tak i  letos, 
uzavírá Vánoční koncert balet-

ního oddělení v  severočeském 
divadle v Ústí nad Labem, tento-
krát 20. 12. od  19.00. Všem na-
šim příznivcům děkujeme za  je-

jich zájem a těšíme se na setkání 
na některé z akcí.

Jan Beneš
ředitel školy  

Základní umělecká škola
Ústí nad Labem – neštěmice, národní 209,  403 31, příspěvková organizace, iČo 65082401

kancelář tel. 472 733 877 • mail@zus-nestemice.cz, www.zus-nestemice.cz
12. 11. 2013

Základní umělecká škola Neštěmice 
 uvádí tradiční 

 

Adventní koncert 
pěveckého sboru 

CONCERTO 
spoluúčinkují členové Severočeské filharmonie Teplice 

řídí Jan Beneš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

kostel sv. Šimona a Judy v Mojžíři 
pátek 6. prosince 2013 od 18.00 

 

 

uvádí

TRADIČNÍ ADVENTNÍ KONCERT
kostel sv. Šimona a Judy, Ústí nad Labem - Mojžíř • pátek 13. prosince od 19.00 hod.

Severočeské smyčcové kvinteto a sólisté
na programu zazní skladby:

Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha, Frabze Schuberta, Wolfganga Amadea Mozarta a dalších

vstupné dobrovolné

Hudební agentura Musica Semper Viva ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

Partneři koncertu:
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Počet psů přihlášených v evidenci ÚMO Neštěmice 

název 
ulice

číslo 
domu

počet 
přihl. psů

název 
ulice

číslo 
domu

počet 
přihl. psů

název 
ulice

číslo 
domu

počet 
přihl. psů

název 
ulice

číslo 
domu

počet 
přihl. psů

název 
ulice

číslo 
domu

počet 
přihl. psů

název 
ulice

číslo 
domu

počet 
přihl. psů

Krásné Březno
Vojanova 605/56 1

Zolova 502/2 1

Žežická 684/1 5

Žežická 685/3 7

Žežická 686/5 5

Žežická 687/7 4

Žežická 680/9 3

Žežická 682/13 1

Žežická 683/15 2

Žežická 676/17 6

Žežická 677/19 3

Žežická 678/21 2

Žežická 679/23 5

Žežická 668/25 5

Žežická 669/27 4

Žežická 670/31 1

Žežická 671/33 4

Žežická 662/37 4

Žežická 663/39 2

Žežická 664/41 3

Žežická 665/43 3

Žežická 658/45 3

Žežická 659/47 7

Žežická 660/49 6

Žežická 661/51 2

Žežická 666/53 6

Žežická 667/55 3

Neštěmice
Akátová 598 2

Akátová 607 1

Akátová 610 2

Dubová 490 7

Dubová 491 4

Dubová 492 5

Dubová 579 2

Dubová 592 1

Hluboká 150 1

Hluboká 194 4

Hluboká 441 1

Hluboká 478 3

Hluboká 479 2

Hluboká 480 4

Hluboká 481 3

Hluboká 482 4

Hluboká 483 2

Hluboká 485 4

Hluboká 486 3

Hluboká 488 2

Hluboká 489 1

Janského 218 3

Janského 239 1

Janského 328 1

Květnová 407 1

Májová 241 1

Májová 340 2

Májová 341 2

Májová 342 3

Májová 351 1

Milešovská 15 1

Milešovská 386 1

Milešovská 388 2

Milešovská 389 1

Milešovská 391 1

Mlýnská 21 2

Mlýnská 22 1

Mlýnská 23 3

Mlýnská 317 1

Mlýnská 318 1

Mlýnská 325 2

Mlýnská 326 4

Mlýnská 360 3

Mlýnská 361 1

Mlýnská 362 4

Mlýnská 363 3

Mlýnská 364 2

Mlýnská 365 4

Mlýnská 397 1

Mlýnská 451 4

Mlýnská 452 2

Mlýnská 453 3

Mlýnská 454 4

Mlýnská 455 3

Mlýnská 456 1

Mlýnská 457 2

Mlýnská 458 4

Na Sklace 1 1

Na Sklace 11 1

Na Sklace 224 2

Na Sklace 253 1

Na Sklace 254 2

Na Sklace 256 1

Na Sklace 261 2

Na Sklace 267 1

Na Sklace 269 1

Na Sklace 291 1

Na Sklace 580 1

Na Sklace 613 1

Na Sklace 624 1

Na Výšině 493 8

Na Výšině 494 7

Na Výšině 495 5

Na Výšině 496 9

Na Výšině 497 5

Na Výšině 498 8

Na Výšině 499 7

Na Výšině 500 3

Na Výšině 501 4

Na Výšině 502 4

Na Výšině 587 1

Na Výšině 588 1

Na Výšině 589 1

Na Výšině 599 2

Na Výšině 603 1

Národní 200 2

Národní 207 1

Národní 210 2

Národní 213 1

Opletalova 75 1

Opletalova 86 1

Opletalova 117 2

Opletalova 140 1

Opletalova 141 1

Opletalova 156 1

Opletalova 170 1

Opletalova 174 1

Opletalova 188 1

Opletalova 247 1

Opletalova 257 1

Opletalova 264 1

Opletalova 271 1

Opletalova 273 1

Opletalova 276 1

Opletalova 277 1

Opletalova 278 1

Opletalova 293 1

Opletalova 294 1

Opletalova 295 1

Opletalova 300 1

Opletalova 305 1

Opletalova 466 6

Opletalova 467 3

Opletalova 468 5

Opletalova 469 3

Opletalova 470 6

Opletalova 471 2

Opletalova 472 4

Opletalova 473 2

Opletalova 556 1

Opletalova 561 1

Pod Úvozem 298 1

Pod Úvozem 299 2

Pod Úvozem 442 1

Pod Úvozem 576 2

Pod Úvozem 577 2

Ryjická 3 2

Ryjická 54 2

Ryjická 70 1

Ryjická 72 2

Ryjická 79 1

Ryjická 154 1

Ryjická 250 1

Ryjická 320 2

Ryjická 355 1

Seifertova 352 1

Seifertova 353 3

Seifertova 354 1

Seifertova 393 1

Seifertova 394 1

Seifertova 395 3

Seifertova 399 2

Seifertova 444 4

Seifertova 445 3

Seifertova 446 3

Seifertova 447 4

Seifertova 448 4

Seifertova 449 2

Seifertova 450 1

Seifertova 459 2

Seifertova 460 6

Seifertova 461 3

Seifertova 462 2

Seifertova 463 4

Seifertova 464 3

Seifertova 465 3

Sibiřská 5 1

Sibiřská 18 1

Sibiřská 56 1

Sibiřská 62 2

Sibiřská 68 3

Sibiřská 101 1

Sibiřská 124 1

Sibiřská 143 1

Sibiřská 228 1

Sibiřská 238 1

Sibiřská 246 1

Sibiřská 313 3

Sibiřská 331 2

Sibiřská 332 2

Sibiřská 333 1

Sibiřská 334 2

Sibiřská 335 2

Sibiřská 336 2

Sibiřská 337 3

Sibiřská 339 1

Sibiřská 356 4

Sibiřská 357 1

Sibiřská 358 4

Sibiřská 359 4

Sibiřská 369 12

Sibiřská 370 7

Sibiřská 371 8

Sibiřská 372 12

Sibiřská 374 1

Sibiřská 375 4

Sibiřská 376 1

Sibiřská 377 7

Sibiřská 474 5

Sibiřská 475 1

Sibiřská 560 3

Sibiřská 585 1

Sibiřská 601 3

Sportovní 412 1

Sportovní 413 1

Sportovní 414 1

Sportovní 416 2

Sportovní 418 3

Sportovní 419 1

Studentská 270 2

Studentská 271 1

Studentská 345 1

Studentská 347 2

Studentská 348 1

Studentská 349 3

Tři Kříže 594 1

Tři Kříže 600 2

Tři Kříže 611 1

Tři Kříže 614 1

Turistická 145 1

Turistická 146 1

Turistická 229 1

Turistická 316 3

Turistická 319 1

Turistická 366 1

Turistická 367 1

Turistická 392 1

U Radnice 229 37

U Tonasa 302 2

Veslařská 76 2

Veslařská 77 1

Veslařská 80 1

Veslařská 88 1

Veslařská 111 1

Veslařská 127 1

Veslařská 134 1

Veslařská 149 1

Veslařská 231 1

Veslařská 233 1

Veslařská 263 1

Zelená 425 2

Zelená 429 1

Zelená 431 1

Zelená 432 2

Zelená 434 1

Zelená 435 1

Zelená 436 1

Zelená 437 2

Zelená 438 1

Zelená 439 1

Železná 163 3

Železná 165 1

Železná 167 2

Železná 168 1

Železná 179 1

Železná 221 2

Železná 327 1

Železná 378 3

Železná 379 7

Železná 380 3

Železná 381 6

Železná 382 8

Mojžíř
Hlavní 2 1

Hlavní 6 1

Hlavní 11 1

Hlavní 34 1

Hlavní 43 1

Hlavní 49 1

Hlavní 53 1

Hlavní 55 1

Hlavní 59 1

Hlavní 62 2

Hlavní 74 1

Hlavní 80 1

Hlavní 83 1

Hlavní 89 1

Hlavní 102 2

Hlavní 106 1

Hlavní 107 1

Hlavní 121 1

Hlavní 138 1

Hlavní 139 1

Hlavní 140 1

Hlavní 141 1

Hlavní 142 1

Hlavní 143 2

Hlavní 144 1

Hlavní 150 2

Hlavní 157 1

Hlavní 158 1

Hlavní 207 1

Horní 19 2

Horní 20 1

Horní 22 1

Horní 41 1

Horní 151 2

Horní 156 1

Jindřicha Plachty 159 3

Jindřicha Plachty 160 5

Jindřicha Plachty 161 1

Jindřicha Plachty 162 1

Jindřicha Plachty 163 3

Jindřicha Plachty 164 3

Jindřicha Plachty 165 4

Jindřicha Plachty 166 2

Jindřicha Plachty 167 1

Jindřicha Plachty 169 6

Jindřicha Plachty 170 1

Jindřicha Plachty 171 4

Jindřicha Plachty 172 11

Jindřicha Plachty 173 2

Jindřicha Plachty 174 3

Jindřicha Plachty 175 6

Jindřicha Plachty 176 3

Jindřicha Plachty 177 2

Jindřicha Plachty 178 1

Jindřicha Plachty 180 7

Jindřicha Plachty 181 3

Jindřicha Plachty 182 1

Jindřicha Plachty 183 2

Jindřicha Plachty 184 3

Jindřicha Plachty 185 3

Jindřicha Plachty 186 6

Jindřicha Plachty 187 4

Jindřicha Plachty 188 4

Jindřicha Plachty 189 4

Jindřicha Plachty 190 1

Jindřicha Plachty 191 1

Jindřicha Plachty 192 3

K Haldě 32 1

K Haldě 45 1

K Haldě 48 2

K Haldě 60 3

K Haldě 97 1

K Haldě 100 1

K Haldě 101 2

K Haldě 104 1

K Haldě 105 1

Peškova 505 6

Peškova 506 5

Peškova 507 3

Peškova 508 9

Peškova 509 9

Peškova 510 6

Peškova 511 9

Peškova 512 9

Peškova 513 12

Peškova 514 3

Peškova 515 8

Peškova 516 5

Peškova 517 5

Peškova 520 1

Peškova 521 3

Peškova 522 3

Peškova 524 3

Peškova 527 4

Peškova 528 2

Peškova 529 4

Peškova 530 2

Peškova 531 1

Peškova 532 2

Peškova 533 7

Peškova 534 4

Peškova 536 3

Peškova 537 5

Peškova 538 10

Peškova 539 6

Peškova 540 6

Peškova 541 3

Peškova 542 6

Peškova 565 1

Picassova 544 4

Picassova 545 7

Picassova 546 1

Picassova 547 1

Picassova 548 3

Picassova 550 1

Picassova 551 1

Picassova 552 4

Picassova 554 4

Strážná 1 1

Strážná 7 1

Strážná 63 2

Strážná 109 1

U Fary 204 1

U Fary 205 2

Vodařská 3 2

Vodařská 120 1

Vodařská 122 2

Vodařská 123 1

Vodařská 125 1

Žitná 64 1

Žitná 67 1

Žitná 70 2

Žitná 72 1

Žitná 73 2

Žitná 77 1

Žitná 81 1

Žitná 82 1

Žitná 87 1

Žitná 91 1

Žitná 92 3

Žitná 96 1

Žitná 98 2

Žitná 135 1

Žitná 137 2

Žitná 206 1

Žitná 210 1

Žitná 213 1
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Vážené klientky a klienti, rádi bychom Vám touto cestou představili služby našeho kadeřnického a kosme-
tického salonu Kadeřnictví Vital. Máme dlouholeté zkušenosti v nabízených oborech a jsme připraveny Vám 
poskytnout profesionální služby. 

Kadeřnictví: TOP střihy, barvení, speciální technika barvení Ombré, melírování, trvalé. Používáme velmi 
kvalitní produkty a procházíme různými školeními, abychom Vám mohly nabídnout nejnovější trendy a styly. 
Češeme slavnostní a svatební účesy a rády přivítáme také pány a děti.  
Při šesté návštěvě u nás v kadeřnictví na Vás čeká dárek.
Pedikúra, manikúra: Používáme kombinaci mokré pedikúry s  bruskami, provádíme převratnou novinku 
v péči o nohy - rovnátka na nehty proti zarůstání, dále pak studené i horké parafínové zábaly nebo japonskou 
techniku P-shine pro regeneraci nehtů. Samozřejmě lakování nehtů, francouzské lakování vhodné na svatby.
Při šesté návštěvě pedikúry nebo manikúry je pro Vás připravený dárek v podobě parafínového zábalu zdarma.
Kosmetika: Exkluzivně jen u nás! Jako jediní v našem městě pracujeme s luxusní francouzskou profesionální 
značkou Sothys Paris. Proškolená kosmetička Vám po odborné analýze doporučí program ošetření i domácí péči. 
Z kosmetických rituálů Sothys Paris vybíráme např. masážní celotělový Japonský rituál Hanakasumi™ inspiro-
vaný japonskými tradicemi, hloubkový peeling pro obnovu pleti, rozjasňující péče na pigmentové skvrny, pa-
tentované hydratační ošetření a speciální masážní technika Digi-Esthétique®. Nabízíme samozřejmě také další 
služby jako depilace horkým voskem, barvení obočí a řas, líčení pro různé příležitosti, svatební líčení (svatební 
balíček - dvě kosmetická ošetření obličej, dekolt podle typu pleti - 14 dní před  svatbou a týden před svatbou, 
včetně úpravy, event. barvení obočí a řas, zkouška líčení, líčení v den svatby, líčení jednoho svatebního hosta). 
Ke každé páté návštěvě kosmetiky je pro Vás připravený dárek v podobě certifikátu na líčení zdarma.
Masáže: U naší zkušená masérky se můžete objednat na několik typů různých masáží podle Vašich aktuál-
ních nebo chronických potížích či v rámci preventivní péče o tělo. Sportovní masáž - soubor hmatů působících 
na tělo, vhodné při chronických bolestech zad, pro uvolnění a odpočinek. Dornova metoda - jemná manuální 
metoda, která se zaměřuje na kosti a klouby, indikace např. chronická bolest zad a kloubů. Lymfatická masáž - 
v těle nám koluje lymfa, lehce nažloutlá tekutina, kterou je někdy potřeba správně navézt, aby pracovala, tak jak 
má, indikace např. oteklé nohy. Kineziologie – komplexní systém péče o zdraví těla, snaží se uvést v rovnováhu 
životní sílu člověka, indikace např. bolest hlavy, fobie, alergie.  
V salonu můžete všechny nabízené služby kombinovat a na každou z nich lze zakoupit dárkový 
certifikát, který může být milým dárkem pro Vaše blízké, přátele či kolegyně.  
Těšíme se na Vaší návštěvu.

Kadeřnictví VITAL
Opletalova 220, 403 31 Ústí n. L. – Neštěmice

Kadeřnictví 
Radka Vitalová 603 949 681
Michaela Pešťáková 728 923 238

Kosmetika 
Kateřina Rysová 773 484 700

Pedikúra 
Jaroslava Marková 604 739 300

Masáže 
Karolína Jelenová 728 765 143

KADEřNICTVÍ VITAL
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Pronájem nebytových prostor (kanceláří)
Prostory jsou umístěny v areálu firmy 

Inpeko spol. s r.o., Janáčkova 11, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem. 
Jedná se o samostatnou část 2. patra administrativní budovy (kanceláře s kuchyňkou a vlastním 

soc. zař., možnost parkování  v místě). Rozměry ploch a bližší údaje na: www.inpeko.cz . V  případě 
zájmu kontaktujte tech. vedoucího na uvedené adrese popřípadě 

tel.:  475 306 111, 602 145 968

recyklujte vysloužilé elektrospotřebiče ve Vašem městě, 

VYHRAJTE POUKAZ V HODNOTĚ

a pořiďte si 

NOVÝ
ELEKTRO

SPOTŘEBIČ

1000 Kč
3000 Kč

5000 Kč

PRAVIDLA SOUTĚŽE 
1. Organizátorem soutěže „Zocelte se v recyklaci“ 
je společnost ELEKTROWIN a.s. se sídlem Michelská 
300/60, 140 00 Praha 4, IČO: 272 57 843, www.elek-
trowin.cz (dále jen “organizátor“) ve spolupráci se sta-
tutárním městem Ústí nad Labem.   
2. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická 
osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České 
republiky, která splní podmínky účasti v  soutěži (dále 
jen „soutěžící“). Svou účastí soutěžící souhlasí s pod-
mínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat.
3. Princip a podmínky soutěže
Každý, kdo v uvedeném termínu odevzdá na sběrný/é 
dvůr/y nebo místo/a zpětného odběru elektrozařízení 
vyjmenovaný vysloužilý elektrospotřebič, se může za-
pojit do soutěže o poukázku k nákupu elektrozařízení 
u místního prodejce.
Za každý odevzdaný vyjmenovaný spotřebič bude vy-
dán slosovatelný kupón s unikátním číslem. Kupón má 
dvě části. Na první slosovatelnou část soutěžící vyplní 
kontaktní údaje a vhodí ji do připraveného zapečetěné-
ho boxu. Druhou část si ponechá pro případnou kont-
rolu. Výhra bude předána na základě předložení druhé 
části kupónu se stejným unikátním číslem. Vysloužilý 
spotřebič musí být kompletní.
Vysloužilé spotřebiče je možné odevzdat na sběrných 
dvorech  v Ústí nad Labem: Krásné Březno, z ul. Křiží-
kova a Všebořice, ul. Havířská.
Soutěž probíhá od 15. 10. – 31. 12. 2013. 
Výherní poukázky lze uplatnit do 28. 2. 2014.
4. Výhra
V této soutěži mohou soutěžící získat výherní poukázky 
na nákup nového spotřebiče a to ve třech kategoriích:
a) Malé spotřebiče (žlutá barva kupónu) – za jeden 
přinesený kompletní vysloužilý spotřebič mají možnost 
soutěžit o poukázku v hodnotě 1 000 Kč (např. vysava-
če, žehličky, mixéry, šlehače, rychlovarné konvice atd.) 
b) Velké spotřebiče (zelená barva kupónu) – za je-
den přinesený kompletní vysloužilý spotřebič mají mož-
nost soutěžit o  poukázku v  hodnotě 5  000 Kč (např. 
pračky, myčky, sušičky, sporáky atd.)
c) Chlazení (modrá barva kupónu) – za jeden přine-
sený kompletní vysloužilý spotřebič mají možnost soutěžit 
o poukázku v  hodnotě 3 000 Kč (např. kombinované, 
dvoudveřové a jednodveřové chladničky, mrazničky atd.)
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit 
pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukon-
čit, a to v průběhu  celého soutěžního období.
Podrobné informace o soutěži naleznete na 
www.elektrowin.cz, 
stránkách města www.usti-nad-labem.cz
a svozové společnosti www.avecz.cz  
a na facebookové stránce „Recyklace je legrace“.

aneb sbírejte elektrospotřebiče ve Vašem měs
tě

       
       

 soutěž p
robíhá 15. 10. – 31. 12. 2013 

StOLEtÁ juBILaNtKa

Dne 03. 11. 2013 oslavila 100. narozeniny paní 
Antonie Schäferová z Mojžíře.  Jménem Městského 
obvodu Neštěmice k tomuto úžasnému jubileu po-
přála oslavenkyni v pátek 01. 11. 2013  starostka  
paní Miloslava Válková, která  společně s paní Měr-
kovou a Školkovou předala dárek a květiny.

25. 01. 2014 26. 07. 2014

22. 02. 2014 23. 08. 2014

22. 03. 2014 27. 09. 2014

26. 04. 2014 18. 10. 2014

24. 05. 2014 22. 11. 2014

21. 06. 2014 20. 12. 2014

Termíny svaTebních obřadů 
v roce 2014

Usnesením rady městského obvo-
du Ústí nad Labem – neštěmice č. 
276/2013 ze dne 19. 11. 2013 byly 
schváleny pro rok 2014 následující 
termíny v časovém harmonogramu 
9.30 – 13.30 hodin

KADEřNICTVÍ I. + P. PITTNEROVI
Sibiřská 369, Neštěmice, tel.: 721 961 021

Kosmetika - Pedikúra - Miklášová Petra
Tel.: 776 702 525

Přejeme všem zákaznicím 
a zákazníkům pohodové 
Vánoce a šťastný nový 
rok 2014.


