MO NESTĚMICE
Je jich devadesát. Teď je čeká úklid listí jak z chodníků v městském obvodu,
tak i z okolí mateřských a základních
škol, zdravotních středisek a zastávek
městské hromadné dopravy. V zimě se
poperou se sněhem.

D

evadesátka lidí, kteří mají pracovní smlouvu na jeden rok a jsou
dotováni Úřadem práce, měli v neštěmickém městském obvodě letos na starosti především údržbu zeleně. Pečovali o keře, pomáhali při kácení stromů,
včetně mšicí napadených smrků. Trávu
sekali například v areálu bývalého koupaliště v Mojžíři, který nyní využívají
dobrovolní hasiči, anebo na loukách
v extravilánech obvodu. Travnatým
plochám se věnovali i v okolí MŠ Pomněnka. Klokánku, který nemá techniku
ani prostředky na odvoz bioodpadu, pro
změnu pomohli pravidelným odvozem
posečené trávy. Na podzim měli naplánovánu pátou seč v Mojžíři a úpravu
zeleně na břehu Neštěmického potoka.

Práce se vyplácí
To je práce pro chlapy, není tedy divu,
že muži mezi veřejně prospěšnými pracovníky, které řídí dva zkušení mistři,
převládají. Pracuje tu ale i matka se
synem nebo dva osmnáctiletí mladíci.

Neštěmice
prokoukly.
I díky veřejně prospěšným
pracovníkům
ilustrační foto: archiv

A neštěmická radnice všechny k dobrým
výkonům motivuje. Samozřejmostí je, že
pracují-li s pilou, vyškolí je a pořídí jim
bezpečnou obuv. S blížícími se mrazy
vybavuje veřejně prospěšné pracovníky
zimními bundami. Pokud je zapotřebí,
aby přišli do práce i o víkendech, má pro
ně připravenu odměnu. Prostě se snaží,
aby se chodit pravidelně do práce vyplatilo. A ukázalo se, že mezi nezaměstnanými, kteří dostali od Úřadu práce a neště-

mického obvodu šanci na práci, je i řada
šikovných zedníků. Bravurně zvládli
například opravu schodiště v Opletalově
ulici anebo chodník ze zámkové dlažby
na točně městské hromadné dopravy
Skalka.
připraveno ve spolupráci s Lenkou
Škarabelovou a Petrou Krskovou
z odboru správy a údržby obecního
majetku MO Neštěmice (jis)

V Neštěmicích mají poklad. Úspěšné klavíristy
Desetiletá Nikola Laudová, stejně stará Valerie Petrů a patnáctiletý Roman Frič
získali první cenu. Dvanáctiletý Tomáš Vaněk obsadil druhé místo. Patnáctiletá
Eva Strejcová obdržela čestné uznání.

KLAVÍRISTA se prý pozná podle
prstů. S Evou Strejcovou a Romanem Fričem prsty poměřila
primátorka Věra Nechybová, která
má hudbu ráda. V mládí se ovšem
nevěnovala klavíru, ale zpěvu.

S

talo se to letos na mezinárodní klavírní
soutěži v italské Ischii. V konkurenci
pianistů z Ruska, Číny, Polska, Japonska,
Jižní Koreje a dalších zemí uspěli žáci
Základní umělecké školy v Neštěmicích,
vedení pedagogy Renatou Fričovou a Romanem Fričem. Všichni mladí laueráti
letošního ročníku „Note sul mare“ se
v říjnu setkali s primátorkou Ústí nad
Labem. Věra Nechybová jim poděkovala
za úspěšnou reprezentaci našeho města,
talentovaní pianisté pro změnu ocenili finanční příspěvek, který od města obdrželi
a jenž jim umožnil, aby mohli uznávané
mezinárodní klání v Itálii absolvovat. Prozradili také, co vše se za úspěchem skrývá
– například běžně tři hodiny hraní denně,
při přípravě na soutěže i více. Výsledkem
je, že si spolupráce s nimi cení konzervatoř v sousedních Teplicích a že dva klavíristé z neštěmické ZUŠ se v listopadu zúčastní další mezinárodní soutěže Virtuosi
per musica di pianoforte, kterou hostí
Ústí nad Labem a Severočeské divadlo.
(jis)
foto: Jitka Stuchlíková
7

