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Po ètyøech letech bude mít neštìmická 
radnice opìt nové vedení. Obyvatelé 
obvodu si v komunálních volbách vybe-
rou zastupitele. 

Uplynulé roky byly v obvodì pøede-
vším ve znamení masivní výstavby no-
vých parkoviš�, dìtských høiš� a obnovy 
parkù. Pøinášíme Vám výbìr událostí, 
které zmìnily obvod. 

2003
- vzniká nový areál pro míèové sporty 

na Vyhlídce. Krásnobøezenští fotbalisté 
dostávají na opravu svého høištì; 

- radnice nechává udìlat odborný prù-
zkum sídliš�. Zjiš�uje, že chybí na 500 
parkovacích míst. Podle výsledkù zprá-
vy pak vybírá místa, kde zaène stavìt 
první nová parkovištì; 

- dìlníci demolují opuštìný dùm poblíž 
Matièní ulice, který ponièila povodeò. 
Na místì leží desítky tun odpadkù; 

- nová horolezecká stìna ve Studentské 
ulici potrápila hasièe. Bìhem prvního 
týdne od otevøení zùstalo na jejím vrcho-
lu nìkolik starších dìtí, které nemohly 
slézt dolù. Situace se vyøešila, když rad-
nice koupila školníkovi, který bydlí neda-
leko, vysoký žebøík; 

- poprvé se uskuteèòuje prodej obytné-
ho domu jako celku. Radnice ale nyní 
od prodejù tímto zpùsobem ustupuje; 

- neštìmiètí úøedníci asi jako první v 
republice pokutují Pozemkový fond za 
to, že neseèe své pozemky. Vysoká tráva 
trápí pøedevším alergiky. Pokuta byla 
100 000 korun a státní spoleènost ji za-
platila;

- zastupitelé schvalují 80 tisíc korun 
jako pøíspìvek církvi na poøízení nových 
kostelních hodin do Mojžíøe; 

- opravy chodníkù na 19 místech stojí 
více než 2 miliony korun.  Za celé ètyøi 
roky radnice investuje do podobných 
oprav 10 milionù;

- zájemci si kupují první pozemky pro 
stavbu rodinných domù v lokalitì Tøi
Køíže.

2004
- radnice vyhlašuje amnestii na dluhy 

na nájemném. Pokud dlužník zaplatí, je 
mu odpuštìno penále. Lidé bìhem tøí 
mìsícù platí obvodu témìø milion korun. 
Pøesto celkové dluhy jsou stále okolo 16 
milionù korun; 

- zaèíná stavba víceúèelového sportov-
ního areálu na pozemku bývalého volej-
balového høištì TJ Èeský Lev. Dvì høištì 
s umìlým povrchem a bìžecká dráha 
budou stát ètyøi miliony korun; 

- radnice prodává takzvaný Dùm hrùzy 
v Neštìmické ulici 31. Cena objektu je 
pìt a pùl milionu korun. Kupec zároveò 
pøevezme i dluhy na nájemném a energi-
ích po nájemnících, které èiní ètyøi a pùl 
milionu korun. Bìhem jednoho roku 

dokáže pomocí kamerového systému a 
bezpeènostní agentury situaci stabilizo-
vat;

- dvacet dva obyvatel z okolí Matièní 
ulice je podepsáno pod veøejným dopi-
sem, pomocí nìho si stìžují na špatnou 
situaci v okolí jejich domù, nepoøádek a 
pøíliv nepøizpùsobivých obyvatel do 
okolních domù. Situaci øeší magistrát 
zintenzivnìním hlídek mìstské policie a 
pozdìji i kamerovým systémem; 

- radnice zaèala nahrazovat zrušená 
pískovištì. Mezi panelovými domy in-
staluje první døevìné prolézaèky. Zatím 
si na nich mohou hrát dìti v jedné z èástí 
Krásného Bøezna a centra Neštìmic; 

 - obvod  má poprvé ve své historii svì-
telnou vánoèní výzdobu v ulicích. 
Celkem radnici stála zhruba 400 tisíc 
korun. Výzdoba je v ulicích Opletalova, 
Krèínova a v okolí budovy úøadu. V pøíš-
tích dvou letech se osvìtlení rozrùstá do 
dalších ulic. 

2005
- pokraèuje výstavba nových dìtských 

koutkù, které nahrazují zrušená písko-
vištì. Ta musela zmizet, stejnì jako
v jiných mìstech, kvùli pøísnìjším hygi-
enickým pøedpisùm. Celkem vzniká 
bìhem jednoho roku 12 míst s prolézaè-
kami;

- staví se další nová parkovištì, napøí-
klad na sídlišti Tøi Køíže; 

- zaèíná rekonstrukce fotbalové stadio-
nu v Mojžíøi. Dìlníci staví opìrnou zeï 
a celý areál odvodòují; 

- za nové stromy utrácí radnice více 
než 200 tisíc korun. Odborníci je vysazu-
jí pøedevším na sídlištích; 

- napravení dlužníci pomohli dìtem. 
Díky tomu, že splatili své dluhy na ná-

jemném, má radnice více penìz na stav-
bu dìtských høiš�. Celkem za nì dá dva 
miliony korun.

...pokraèování na stranì 2

LEVNÉ VÝFUKY
KATALYZÁTORY
pro všechny typy automobilù

Špitálské námìstí 13
Ústí nad Labem
tel.: 608 025 078, 608 025 079
e-mail: vyfuky@centrum.cz

Otevírací doba :
po - pá  8.00 - 17.00hod.

Prohlídka výfukù zdarma!

TAŽNÁ ZAØÍZENÍ TLUMIÈE PÉROVÁNÍ

ISPE

®

ŽELEZÁØSTVÍ

Mlýnská 397, Neštìmice
tel: 472 731 431

NABÍZÍ
- železáøské zboží, ruèní náøadí, zámky
- plotová pletiva, lana, øetìzy
- elektrické ruèní náøadí a stroje
- výroba klíèù FAB

NOVÌ V NABÍDCE
- nátìrové hmoty a øedidla
- malíøské barvy a štìtce

- vodoinstalatérský materiál, kohouty, ventily

- trubky kouøovodù
- pùjèovna elektronáøadí

ŠROUBEK

BLAHOPØÁNÍi jubilea našich spoluobèanù
13.10. oslaví zlatou svatbu pan Jiøí 

Perutka a paní Vlasta Perutková z Krás-
ného Bøezna.

11.10. oslaví zlatou svatbu pan Josef 
Moliè a paní Marta Molièová z Neš-
tìmic.

20.10. oslaví diamantovou svatbu 
pan Miroslav Filégr a paní Miloslava 
Filégrová z Mojžíøe.

PODÌKOVÁNÍi za pomoc postiženým
Svaz tìlesnì postižených v ÈR - místní 

organizace 07 v Neštìmicích srdeènì 
dìkuje za finanèní podporu své èinnosti 
tìmto organizacím:

- ÚMO Ústí nad Labem - Neštìmice
- Obecnímu úøadu Povrly
- Komunitní nadaci Euroregion Labe 

Ústí nad Labem (Fond Mìï Povrly, a.s.)
Fotbalové høištì v Mojžíøi má nový trávník. Slavnostní otevøení se uskuteènilo 

poslední prázdninový víkend. Více na stranì 2.

Støekov, Bukov, Chlumec, Neštìmice a 
Severní Terasa. Už tehdy tedy byly 
Neštìmice, Krásné Bøezno a Mojžíø 
slouèeny do jednoho celku. 

Po revoluci nezùstal na obvodní rad-
nici žádný ze starostù déle než jedno 
volební období. Historicky prvním byl 
Václav Pucherna, následovali Miroslav 
Harciník a Pavel Tošovský. Právì
za jeho starostování se stalo Krásné 
Bøezno a s ním celé Ústí nad Labem 
svìtoznámé kvùli plotu v Matièní 
ulici.

Miloslava Válková je první ženou
ve funkci starostky v celé historii 
obvodu.

...pokraèování na stranì 2

Obvod slaví 20 let
od svého vzniku
Je tomu pøesnì dvacet 

let, co vznikly v Ústí 
nad Labem obvodní 
národní výbory, které 
se staly základem 
budoucích obvodù. 
Oproti dnešním ètyøem 
jich bylo v roce 1986 
hned šest :  Mìsto,  



OBVODNÍ ZPRAVODAJ

...pokraèování ze strany 1
- høbitovy mají do letošních "Dušièek" 

opravené pøístupové cesty. Mìstský ob-
vod Neštìmice má na svém území dva 
høbitovy, jeden v Mojžíøi a druhý
v Krásném Bøeznì. V obou areálech jsou 
ve velmi špatném technickém stavu pøí-

stupové chodníèky. Opravy stály dva a 
pùl milionu korun; 

- v Mojžíøi zkouší nový typ pískovištì. 
Má speciální poklop, kterým rodièe 
potom, co si dìti dohrají, zakryjí písek. 
První mìsíce funguje bez problémù, pak 
ale rodièe na zakrytí zaèínají zapomínat;

- obvod Neštìmice proinvestoval letos 
nejvíce penìz ve své historii. Získal dese-
timilionovou dotaci od mìsta, vydìlal na 
prodejích majetku a mìl i finanèní pøe-
bytky z minulého roku. Celkem tedy 
obvodní radnice investuje 13 milionù 
korun. Nejvìtší èástku 7 milionù korun 
investoval do stavby parkoviš�. Na jed-
notlivých sídlištích vybudoval 176 no-
vých stání. Tøi a pùl milionu korun 
vìnoval na opravy a rekonstrukce chod-
níkù, velká èástka šla na nové dìtské 
koutky;

- obyvatelé ústecké èásti Krásné 
Bøezno mají historicky první veøejné 
hodiny. Stojí u kulturního domu Corso; 

- o stavbu rodinných domù v ústeckém 
obvodu Neštìmice je velký zájem. Lidé 
už témìø rozebrali pozemky v lokalitì 
Tøi Køíže; 

- obytné domy, které patøí radnici, èe-
kají pøíští rok opravy za více než 7 mili-
onù korun.

2006
- dìlníci na jaøe kácejí øadu stromù 

v parku U Pivovarské zahrady v èásti 
Krásné Bøezno. Zaèíná tak rekonstrukce 
parku za témìø dva miliony korun. 
Oprava zahrnuje nové cesty, osvìtlení, 
obnovu zelenì a v neposlední øadì dìt-
ské høištì; 

- radnice dává do stavby nových dìt-
ských koutkù další milion korun; 

- dobrovolní hasièi z èásti Mojžíø do-
stávají od radnice dotaci 250 000 korun. 
Je to na celkový provoz i opravy objektu 
hasièské zbrojnice; 

- na sídlištích se opìt o nìco lépe par-
kuje. Radnice letos pokraèovala v po-
mìrnì masivní výstavbì nových parko-
viš�;

- nový sportovní areál vznikl v Krás-
ném Bøeznì. Naproti bývalému Prioru 
byly pùvodnì neudržované plácky. Teï
si tu dìti hrají na høištích, a nebo jezdí 
na nové bruslaøské dráze; 

- radnice zvyšuje bezpeènostní opatøe-
ní. Každý úøedník na úseku pøestupkù 
proto dostal pager, aby mohl v nouzi 
okamžitì zavolat strážníka mìstské poli-
cie. Stává se, že úøedníkùm tøeba na soci-
álním odboru vyhrožují jejich klienti; 

- fotbalové høištì v ústeckém Mojžíøi 
se letos poprvé ve své historii zazele-
nalo. První záøiový víkend bylo po roèní 
rekonstrukci opìt otevøeno. 

Dìti ze Základní školy Mojžíø se rozhodly zkrásnit sídlištì na Skalce. 
Pomalovali veselými obrázky pùvodnì šedivou protihlukovou zeï. Obvodní 
radnice jim k tomu nakoupila barvy za zhruba 15 tisíc korun. 

Za 4 roky se toho v obvodì dost zmìnilo

...pokraèování ze strany 1
Co jste dìlala v roce 1986 a jak vzpo-

mínáte na vznik obvodù?
V té dobì jsem už žila v Neštìmicích. 

Hodnì vzpomínám na posledního 
pøedsedu národního výboru Antonína
Štìpanovského. Mìli jsme lidsky blízký 
vztah. Bydleli jsme ve stejném domì, 
za jeho pùsobení jsem zaèala pracovat 
jako úøednice a navíc byl oddávajícím 
na mé svatbì. 

Na radnici tedy pracujete opravdu 
dlouho…

Zaèínala jsem na stavebním odboru. 
Od roku 1992 jsem pracovala jako ta-
jemnice a poslední ètyøi roky jako sta-
rostka. Po celou dobu žiji v Neštìmicích. 
Troufám si øíct, že tu znám každý kout, 
a trochu nadnesenì je obvod mým 
osudem.

Jak se za tu dobu zmìnil? 
Zatímco centrum Ústí nad Labem do-

stalo velké rány už na konci druhé svì-
tové války, kdy bombardování znièilo 
celou jednu ètvr�, v historii obvodu byl 
zlomem pøedevším zaèátek masivní 
výstavby panelových sídliš�. Stará zá-
stavba musela ustoupit, a napøíklad
v Krásném Bøeznì ji pøipomínají jen 
domy v Drážïanské ulici a jejím okolí. 

Pøi stavbì v Mojžíøi bylo vybouráno 
celé historické centrum, zmizely nejen 
obytné domy, ale i hospoda nebo rad-
nice. Stejný osud potkal i Neštìmice. 
Paneláky se tu stavìly pøímo v centru 
a úplnì zmizela tváø samostatného 
mìsta, které kdysi bývalo. 

Co chybí obvodu v souèasné dobì? 
Lidé tu pøedevším bydlí, zatímco

za prací jezdí do centra nebo okrajových 
èástí mìsta. Tomuto faktu se snažíme 
pøizpùsobovat. Stavíme nová parkovací 
místa na sídlištích. Do høiš� a dalších 
míst k odpoèinku jsme za poslední ètyøi 
roky investovali desítky milionù korun. 
Velmi dùležitá je obnova zelenì. V tom 
všem je nutné pokraèovat. Chceme 
napøíklad zrekonstruovat zámecký park 
v Krásném Bøeznì. Plánujeme i 
sportovnì-rekreaèní areál z bývalého 
koupalištì. Jako jednu z priorit vidím i 
rozšíøení kamerového systému pro vìtší 
bezpeènost všech obyvatel. 

Starostka: Domy chceme prodávat po bytech
Prodej bytù je v posledních mìsících v Ústí nad Labem živì diskutované téma. 

Vedou se dohady o to, zda prodávat po bytech pøímo nájemníkùm, nebo domy jako 
celek. Neštìmická radnice má zkušenosti s obìma zpùsoby prodeje. Do budoucna 
poèítá ovšem už jen s jedním  z nich. 

Neštìmice vlastnily na zaèátku 90. let zhruba 3 200 bytù. Tøi ètvrtiny už obvod pro-
dal v pøevážné vìtšinì právì nájemníkùm. Starostka Miloslava Válková takovýto 
zpùsob prodeje podporuje: „Máme s prodejem po bytech dobré zkušenosti. Domy se 
opravují, jejich obyvatelé se o nì dobøe starají. Na druhou stranu je to mnohem ná-
roènìjší administrativní proces. Pøipravit dokumentaci na prodej jednoho domu trvá 
4 mìsíce. Dalšího pùl roku mají nájemníci na rozmyšlenou, zda chtìjí byt koupit.“

Za jakých podmínek jsou byty prodávány?
Prodej se uskuteèní jedinì v pøípadì, že o nìj projeví zájem 75% nájemníkù v do-

mì. Pokud se dohodnou úplnì všichni, dostanou 10% slevu z ceny bytù. Výjimku
tvoøí byty, kde žijí dùchodci nebo invalidé. I když se rozhodnou, že si byt nekoupí, 
procento zájemcù v rámci celého domu se nesnižuje. Tyto byty zapoèítáváme jako 
prodávané, pøestože zùstanou v majetku obvodu.

Mìli by si nájemníci založit sdružení?
Pro samotný prodej to není podmínka. Sdružení vlastníkù registrované jako práv-

nická osoba je nutné pro další správu domu, získávání úvìru na opravy èi pronajímá-
ní nebytových prostor.

Jaké máte zkušenosti s prodejem domù jako celku?
Takto jsme prodali takzvanì problémové domy. Tedy ty, kde zbyly po nájemnících 

vysoké dluhy. Nový majitel totiž objekt koupil i s tìmito dluhy. Celý proces je navíc 
mnohonásobnì jednoduší. Ovšem až na výjimky se noví majitelé o domy dobøe ne-
starají a stìhují sem problémové obyvatele. Podle mého názoru to není dobrý zpùsob 
prodeje a osobnì ho nebudu podporovat. 

Na zaèátku devadesátých let se pohybovaly ceny bytù velice nízko. Proè musejí 
dnes nájemníci sáhnout hloubìji do kapsy?

Tenkrát jsem nebyla ve vedení obvodu, takže mohu jen spekulovat. Každopádnì se 
prodávaly dlouhé roky neudržované domy. Zøejmì existovala obava, že by jinak o nì 
nebyl zájem. V souèasné dobì máme všechny domy opraveny. Tyto investice se nut-
nì musejí objevit v prodejní cenì. Chápu, že kupující naprosto logicky usilují o co 
nejnižší cenu. My ji však nemùžeme nechat pouze v symbolické výši. Nebylo by to 
fér k ostatní obyvatelùm obvodu, kteøí chtìjí opravené chodníky a nová høištì, na 
které musí obvod mít peníze. Musím ale øíci, že byty rozhodnì prodáváme pod jejich 
tržní hodnotou. Kupující tak urèitì neprodìlávají.

Kolik si nechá obvod bytù pro sociálnì slabé?
Jak už jsem øekla nenutíme ke koupi dùchodce, takže byty, kde žijí zùstávají v ma-

jetku obvodu. Máme i pár desítek bytù napøíklad pro mladé rodiny nebo matky samo-
životelky.

Mìstský obvod Ústí n. L. - Neštìmice nabízí
prodej bytù do osobního vlastnictví

Obvod slaví 20 let
od svého vzniku

Høištì v Mojžíøi má nový povrch
Malí fotbalisté z Mojžíøe odehráli svùj 

první zápas na novém høišti. Po roce 
skonèila rekonstrukce zdejšího fotbalo-
vého stadionu. Škváru, která byla prašná 
a pro dìti nevhodná, vystøídal trávník. 

Oprava zaèala loni v èervenci. Vedle
nového povrchu høištì zahrnovala i stav-
bu opìrné zdi, odvodnìní, nebo nové 
støídaèky. Poslední ètyøi mìsíce fotbalis-

ÈIŠTÌNÍ KOBERCÙ,
ÈALOUNÌNÉHO NÁBYTKU

A INTERIÉRÙ AUT

PÙJÈOVÁNÍ STROJÙ
NA ÈIŠTÌNÍ
Karel HORKÝ

Køižíkova 500/8, Ústí n.L.
mobil:

603 238 566 nebo 731 203 567

Karel HORKÝ
Køižíkova 500/8, Ústí n.L.

mobil:
nebo603 238 566 731 203 567

té trávník intenzivnì zalévali, situaci 
trochu komplikovalo parné léto. Plocha 
je naštìstí vybavená zavlažovacím sys-
témem.

„Rekonstrukce stála necelé ètyøi milio-
ny korun. Peníze dal mìstský obvod, 
mìsto a 450 tisíci korunami pøispìl fot-
balový svaz. Neštìmice navíc koupily za 
80 tisíc korun sekaèku, aby bylo èím tráv-
ník udržovat,“ øíká starostka Miloslava 
Válková.

Slavnostní otevøení stadionu se konalo 
poslední prázdninovou sobotu 2. záøí. 
V celém areálu se sešly stovky obyvatel 
i sportovních fanouškù. Dìti se bavily 
soutìžemi a samozøejmì se hrál i fotbal. 
Jako první vybìhli na nový trávník do-
rostenci, po nich i mužský tým. 

Obvodní radnice letos otevøela i nové 
høištì s bruslaøskou dráhou v èásti 
Krásné Bøezno a postavila, nebo do kon-
ce roku postaví, šest dìtských koutkù 
v rùzných èástech sídliš�. 



OBVODNÍ ZPRAVODAJ

Volby do zastupitelstev 2006
Po ètyøech letech se opìt konají volby 

do zastupitelstev mìst a obcí. Každý 
obyvatel Ústí nad Labem dostane hned 
dva velké hlasovací listy. Volit totiž bude 
do zastupitelstva obvodu, kde žije, a záro-
veò do mìstského zastupitelstva. 

Termín:
Volby se konají ve dvou dnech, v pátek 

dne 20. øíjna od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu dne 21. øíjna od 8.00 
hodin do 14.00 hodin.

Nezbytné doklady: 
Pøi pøíchodu do volební místnosti je 

nutné prokázat svou totožnost. Voliè
musí mít platný obèanský prùkaz nebo 
pas. Není možné prokazovat totožnost 
øidièským prùkazem. 

Hlasovací lístek: 
V záhlaví každého hlasovacího lístku 

je uveden název obce a poèet èlenù za-
stupitelstva obce, který má být zvolen. 
Kandidáti každé volební strany jsou uve-
deni na spoleèném hlasovacím lístku v 
poøadí urèeném volební stranou, a to v 
samostatných zarámovaných sloupcích 
umístìných vedle sebe; není-li to pro 
poèet volebních stran možné, pokraèují 
sloupce v následující øadì. 

Volební stranou mùže být politická 
strana, politické hnutí, jejich koalice, 
nebo sdružení politických stran nebo 
politických hnutí a nezávislých kandidá-
tù, individuálnì kandidující nezávislý 
kandidát nebo sdružení nezávislých kan-
didátù. Údaj o èlenství jednotlivých kan-
didátù v politických stranách nebo poli-
tických hnutích je na hlasovacím lístku 
uveden zkratkou; pro informaci volièù 
budou na speciálním listì uvedeny tyto 
zkratky s úplnými názvy.

Hlasovací lístek je na konci textu opat-
øen otiskem razítka obecního úøadu.

Hlasovací lístky dostanou všichni oby-
vatelé do své schránky, ale je možné je 
získat i pøímo ve volební místnosti.

Úprava hlasovacího lístku:
Po obdržení úøední obálky, pøípadnì 

hlasovacího lístku, vstoupí voliè do pro-
storu urèeného k úpravì hlasovacích 
lístkù. Pokud se voliè neodebere do toho-
to prostoru, nebude mu hlasování umož-
nìno.

V prostoru urèeném pro úpravu hlaso-
vacích lístkù voliè mùže hlasovací lístek 

Strany kandidující do Zastupitelstva mìstského obvodu Neštìmice
- Køes�anská a demokratická unie - Èeskoslovenská strana lidová
- Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu
- Èeská strana sociálnì demokratická
- Komunistická strana Èech a Moravy
- Evropská strana dùstojného stáøí
-Alternativa pro Ústí
- Strana zelených
- Obèanská demokratická strana
- Blok demokratických stran - BDS koalice Demokratická unie Èeské republiky 
(DEU ÈR), Obèanská demokratická aliance (ODA), Klub angažovaných 
nestraníkù (KAN)

Strany kandidující do Zastupitelstva statutárního mìsta Ústí nad Labem 
- Obèanská demokratická strana
- Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu
- Evropská strana dùstojného stáøí
- Blok demokratických stran-BDS (DEU ÈR, ODA, KAN)
-Alternativa pro Ústí
- Komunistická strana Èech a Moravy
- Køes�anská a demokratická unie  Èeskoslovenská strana lidová (KDU-ÈSL)
- Strana zelených
- Èeská strana sociálnì demokratická

Strany kandidující do Zastupitelstva
mìstského obvodu Neštìmiceupravit jedním z uvedených zpùsobù:

- Oznaèit køížkem ve ètvereèku v zá-
hlaví sloupce pøed názvem volební stra-
ny pouze jednu volební stranu. Tím je 
dán hlas kandidátùm této volební strany 
v poøadí dle hlasovacího lístku. 

- Oznaèit v rámeècích pøed jmény kan-
didátù køížkem toho kandidáta, pro kte-
rého hlasuje, a to z kterékoli volební stra-
ny, nejvýše však tolik kandidátù, kolik 
èlenù zastupitelstva obce má být zvole-
no. Zastupitelstvo Neštìmic má 15 èlenù 
a mìstské zastupitelstvo 37 èlenù.

- Kromì toho lze oba zpùsoby, popsané 
v pøedchozích bodech, kombinovat. Lze 
oznaèit køížkem jednu volební stranu a 
dále v rámeèku pøed jménem kandidáta, 
pro které hlasuje, a to v libovolných sa-
mostatných sloupcích, ve kterých jsou 
uvedeny ostatní volební strany. V tomto 
pøípadì je dán hlas jednotlivì oznaèe-
ným kandidátùm. Z oznaèené volební 
strany je dán hlas podle poøadí na hlaso-
vacím lístku pouze tolika kandidátùm, 
kolik zbývá do poètu volených èlenù 
zastupitelstva obce. Pøíklad: Pokud je 
voleno 10 èlenù zastupitelstva. Voliè na 
lístku oznaèí køížkem jednu politickou 
stranu s 10 kandidáty a dále oznaèí dal-
ších 5 kandidátù v ostatních sloup-
cích/stranách. Za strany, kterou oznaèil 
tak dává hlas jen prvním pìti kandidá-
tùm.

- Pokud voliè neoznaèí na hlasovacím 
lístku ani volební stranu, ani žádného 
kandidáta, hlasovací lístek nevloží do 
úøední obálky, hlasovací lístek pøetrhne 
nebo vloží do úøední obálky nìkolik hla-
sovacích lístkù do téhož zastupitelstva, 
je jeho hlas neplatný.

Zpùsob hlasování:
Po opuštìní prostoru urèeného pro 

úpravu hlasovacího lístku hlasuje voliè 
tak, že úøední obálku vloží pøed okrsko-
vou volební komisí do volební schránky.

Každý voliè hlasuje osobnì, zastoupe-
ní není pøípustné. S volièem, který nemù-
že sám upravit hlasovací lístek pro tìles-
nou vadu a nebo nemùže èíst nebo psát, 
mùže být v prostoru urèeném pro úpravu 
hlasovacích lístkù pøítomen jiný voliè, 
nikoliv èlen okrskové volební komise, a 
hlasovací lístek za nìho upravit a vložit 
do úøední obálky, a popøípadì i úøední 
obálku vložit do volební schránky.

Více informací na www.mvcr.cz nebo 
úøedních deskách mìsta.

SEZNAM OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ
ÈÍSLO OVK, ADRESA
060 KD CORSO, Krèínova 6, Krásné Bøezno
061 KD CORSO, Krèínova 6, Krásné Bøezno
062 KD CORSO, Krèínova 6, Krásné Bøezno
063 KD CORSO, Krèínova 6, Krásné Bøezno
064 KD CORSO, Krèínova 6, Krásné Bøezno
065 KD CORSO, Krèínova 6, Krásné Bøezno
066 8. ZŠ, Husova 19, Krásné Bøezno
067 Stavební uèilištì, Èelakovského 5, Krásné Bøezno
068 8. ZŠ, Husova 19, Krásné Bøezno
069 Èeské pøístavy, Pøístavní 8, Krásné Bøezno
070 32. ZŠ, Neštìmická 38, Krásné Bøezno - Vyhlídka
071 32. ZŠ, Neštìmická 38, Krásné Bøezno - Vyhlídka
072 ZŠ, Hluboká 150, Neštìmice
073 ZŠ, Hluboká 150, Neštìmice
074 ZŠ, Hluboká 150, Neštìmice
075 34. ZŠ Mojžíø, Hlavní 193, Mojžíø
076 34. ZŠ Mojžíø, Hlavní 193, Mojžíø
077 34. ZŠ Mojžíø, Hlavní 193, Mojžíø
078 Základní škola praktická, Studentská 297, Neštìmice
079 Základní škola praktická, Studentská 297, Neštìmice
080 34. ZŠ Mojžíø, Hlavní 193, Mojžíø

Nové dìtské høištì vzniklo v sídlišti Krásné Bøezno. Radnice ho nechala 
postavit za peníze, které ušetøila v letošním roce. Na jeho stavbì se podíleli i ve-
øejnì prospìšní pracovníci. 

Obyvatelé obvodu budou chodit po 
necelých dvou kilometrech novì opra-
vených chodníkù a schodiš�. Radnice do 
šestnácti rekonstrukcí letos investuje 
dohromady zhruba 2 100 000 korun. 
Vìtšina akcí už je hotová. Na podzim ale 
zaène nejvìtší z plánovaných rekon-
strukcí. Oprava chodníku v ulici 
Pøemyslovcù vyjde na necelého pùl mili-
onu korun. 

„V této èásti jde o rozsáhlejší rekon-
strukci. Je tu potøeba postavit opìrnou 

Opravy chodníkù zruší bariéry
zeï a navíc vedle nového chodníku 
vzniknou i nová parkovací místa," vy-
svìtluje starostka obvodu Miloslava 
Válková.

Jedna z plánovaných akcí potìší i inva-
lidní obyvatele Neštìmic a maminky,
které vozí dìti v koèárku. Pøi cestì k ob-
chodnímu domu Kvìt už nebudou muset 
zdolávat vysoké obrubníky. Radnice tu 
do konce roku nechá udìlat stavební 
úpravy, které odstraní bariéry.

Za uplynulé ètyøi roky investoval ob-
vod do rekonstrukcí 
chodníkù více než 10 
milionù korun. 

„My máme v zásobì 
ještì desítky oprav, ale 
samozøejmì chybí èást-
ky v øádech desítek mili-
onù korun, tak aby byl 
ten stav ideální. Pøesto 
si myslím, že v minu-
lých letech jsme opravi-
li vìtšinu tìch nejvíce 
postižených úsekù,“ 
dodává závìrem sta-
rostka Válková. 
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�malování bytù, kanceláøí, schodiš� aj.
� nátìry oken a dveøí
� nátìry soklù, radiátorù a zábradlí
� další lakýrnické natìraèské práce

tel.: 475 531 939 (zázn.) mobil 603 443 687

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE
Fa. Dvoøák Jiøí

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCEMALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE
Fa. Dvoøák JiøíFa. Dvoøák Jiøí

Další nová místa na parkování

Obyvatelé sídliš� nemají už tolik práce 
s každodenním hledáním místa na zapar-
kování svého auta. Obvodní radnice 
letos investovala do stavby nových 
parkoviš� celkem pøes ètyøi miliony 
korun.

„V øíjnu zaène stavba parkovištì v ulici 
Neštìmická. Za 400 tisíc korun tu vznik-
ne 13 nových stání. Pùjde o jednu
z posledních investièních akcí v letoš-

ním roce,“ øíká starostka Miloslava 
Válková a dodává: „každý, kdo bydlí na 
sídlišti a má auto, ví, jak tìžké je najít 
veèer místo k parkování. Na konci 
tohoto roku bude v obvodì celkem o 86 
nových míst k parkování víc.“ 

Nejvìtší stavba vznikla v ulici V
Oblouku v èásti Krásné Bøezno. Na 
parkovištì se vejde 52 aut a stálo více 
než 2 600 000 korun. 

Další ze tøí nových parkoviš� bude do 
konce roku v ulici Pøemyslovcù. Místní 
obyvatelé tu dostanou bìhem podzimu 
20 nových míst. Vše bude stát zhruba 
1 200 000 korun. 

„Za poslední ètyøi roky jsme postavili 
pøes 300 nových parkovacích míst. 
Myslím, že jsme vyøešili situaci jen v 
nìkolika problémových lokalitách. 
Samozøejmì chceme i dál stavìt nová 
místa k stání, aby obyvatelé sídliš� 
nemìli potíže, chybí nám finanèní pro-
støedky a pozemky v majetku mìsta,“ 
dodává starostka. 

Výstavba  parkoviš� v roce 2005: 
Parkovací místa ul. Na Výšinì,

Neštìmice - 16 stání
Parkovištì ul. Neštìmická, Kr. Bøezno 

-  41 stání
Park U Pivovarské zahrady - parkoviš-

tì a chodník Kr. Bøezno - 25 stání
Parkovištì ul. Pøemyslovcù, Krásné 

Bøezno: projekt „B“ - 21 stání, projekt 
„C“ - 13 stání

Parkovištì Seifertova, Neštìmice - 41 
státní a Peškova, Neštìmice - 62 stání.

Opravy domù v majetku obvodu
pro dospìlé. V objektu jsou zrekonstruo-
vané prostory, ale fasáda zùstávala zatím 
ve staré, nepøíliš pìkné podobì,“ popisu-
je plány starostka Válková.

Drobnìjší opravy prodìlaly i obytné 
domy. Obvod ale zatím nedokoèil jejich 
prodej, a tak není v tento okamžik jasné, 
kolik jich v majetku mìsta zùstane. 
Prodávat se bude po jednotlivých by-
tech.

„V obvodì nemáme jediný mìstský 
dùm, který by vyloženì dìlal ostudu. 
Všechny jsou v dobrém stavu, což se 
bohužel nedá øíct o domech v soukro-
mých rukou,“ dodává starostka. 

Radnice se pustila do rekonstrukce 
dalšího svého domu, tentokrát v 
Drážïanské ulici. Postupnì opravuje 
všechny objekty, které jsou v jejím ma-
jetku.

„Na opravu domu v Drážïanské ulici 
jsme vyèlenili jeden milion 500 tisíc ko-
run. Provedli jsme tu výmìnu oken a 
opravu fasády. Chceme, aby dùm, kde 
sídlí veterináøi, a stojí na hlavní ulici, 
byl opravdu hezký,“ øíká starostka 
Miloslava Válková. 

Opravu má za sebou už napøíklad zá-
kladní umìlecká škola a budova radnice. 

„V nejbližší dobì chceme uskuteènit 
i rekonstrukci zdravotního støediska 

Nadmìrný hluk zapøíèinil zrušení høištì
Improvizované høištì vzniklo na 

travnaté ploše pøed katastrálním úøadem 
v Krásném Bøeznì. Na zaèátku prázdnin 
radnice nechala na volnou plochu 
instalovat dvì fotbalové branky.

„Okamžitì se objevila øada stížností od 
obyvatel okolních domù. Bohužel 
plácek zaèaly v noci okupovat party 
dospívajících a dìlaly tu nepoøádek,“ 
vysvìtluje situaci starostka Miloslava 
Válková.

Travnatá plocha je urèená k zastavìní, 
ale žádný konkrétní projekt zatím 
pøipravený není. 

„Mysleli jsme, že by zatím mohla 
doèasnì sloužit dìtem, ale nevyšlo to,“ 
dodává starostka. 

V Krásném Bøeznì je nìkolik dalších 
høiš� napøíklad nad bývalým Priorem, 
kde od léta dìti používají novou 
bruslaøskou dráhu a mohou na nových 
høištích hrát nìkolik druhù míèových 
her. Další høištì mohou využívat v ulici 
Na Vyhlídce.

V Neštìmicích je nové dìtské centrum
Novì otevøené dìtské centrum Brouèci 

sídlí v Seifertovì ulici (Obchodní cent-
rum Kvìt, 1. poschodí, vchod vedle 
pošty).

Je urèeno pro dìti od narození do šesti 
let. Za pomoci pedagogù se dìti mohou 
uèit napøíklad základùm cizího jazyka, 
vìnovat se zábavnému cvièení nebo hrát 
na flétnu. Do centra mohou pøijít i ma-
minky. Bìhem kurzù urèených právì 
pro nì si dìti budou pod dohledem hrát 
s ostatními. 

Nabídka kroužkù pro dìti:
hudební a hudebnì-pohybový, výtvar-

ný, hra na flétnu, cvièení, HIP HOP
pro nejmenší, angliètina a nìmèina 
pro nejmenší, pøedškoláèek.

Nabídka pro maminky s hlídáním dìtí:
POWER JÓGA, nácvik masáží kojen-

cù, cvièení pro miminka, tìhotenský 
tìlocvik a pøíprava k porodu, jazykové 
kurzy (anglický a nìmecký).

Další nabídky:
krátkodobé hlídání dìtí, volné hraní v 

hernì, narozeninové oslavy, plánované 
akce pro dìti a maminky 

Více informací na tel.: 472 731 068 
nebo 604 973 458.

Obyvatelé Krásného Bøezna si vynutili 
zrušení provizorního høištì. Rušil je 
hluk.

døíve nyní


