
Radnice spustila nové internetové stránky

prosinec 2005

Zpravodaj mìsta
bude 14deník

UPOZORNÌNÍi výmìna obèanských prùkazù

Od 1.1.2006 již nebude možné k ces-
tám do zemí EU použít jako cestovní 
doklad obèanský prùkaz typu identifi-
kaèní karta bez strojovì èitelné zóny.

Povinná výmìna obèanských prùka-
zù s vyznaèením doby platnosti „bez 
omezení“ nebo „platnost prodloužena 
bez omezení“, která musí probìhnout 
nejpozdìji do 31.12.2005. 

Výjimku mají lidé narození pøed 
1.1.1936.

UPOZORNÌNÍi omezení pracovní doby ÚMO
Z dùvodu naøízené dovolené bude 

úøad MO 23. 12. 2005 uzavøen.

ZVEME VÁS DO NOVĚ OTEVŘENÉ PRODEJNY
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KOJENECKÉ
DĚTSKÉ
DÁMSKÉ

Sibiřská 369, Neštěmice
(vysoký věžák naproti Albertu, vedle Kadeřnictví)

otevřeno:  po - pá  9 - 17 hodin

Zboží renomovaných značek: ...NEXT, MARKS & SPENCER
Anglická levná móda

"Letošní rozpoèet našeho obvodu po-
èítal s èástkou 100 000 korun. Rozšíøili 
jsme vánoèní výzdobu do poslední èásti, 
tedy do Mojžíøe. Pokud rozpoèet dovolí, 
chtìli bychom každoroènì poèítat s roz-
šíøením, protože vánoèní výzdobu klad-
nì hodnotili všichni obyvatelé obvodu," 
øíká starostka Miloslava Válková.

Radnice nakoupila 16 nových vloèek, 
každá je vìtší než metr. Jsou v ulici 
Hlavní. Starší výzdoba je v ulicích 
Krèínova, Opletalova, Seifertova a
U Radnice. Jediné, co zatím chybí je 
vánoènì ozdobený jehliènan. 

"My jsme o tom uvažovali. Za radnicí 
máme vysazen strom, ale ten je ještì 
malý, proto není možné ho ozdobit. 
Nechceme totiž o ty svíèky pøijít," 
konstatuje na závìr starostka Válková.

UPOZORNÌNÍi výmìna øidièských prùkazù
Novela zákona prodloužila povinné 

lhùty pro výmìny øidièských prùkazù.
Øidièské prùkazy vydané:
1.7. 1964 - 31.12. 1993
povinná výmìna do 31.12. 2007
1.1. 1994 - 31.12. 2000
povinná výmìna do 31.12. 2010
1.1. 2001 - 30.04. 2004
povinná výmìna do 31.12. 2013

pøejí obèanùm
zamìstnanci úøadu
mìstského obvodu

Neštìmice

Pøíjemné prožití
vánoèních svátkù,

mnoho štìstí,
úspìchù a porozumìní

v novém roce 2006

Více vánoèní výzdoby v ulicích neštìmického obvodu

Neštìmická radnice spustila nové 
internetové stránky. Jsou historicky 
první, které obyvatelùm obvodu posky-
tují kompletní servis týkající se úøadu. 

„Staré internetové stránky byly
ve špatném stavu, nedávaly lidem pøíliš 
informací a o zmìnì jsme uvažovali už 
dlouhou dobu,“ øíká starostka Miloslava 
Válková.

Stránky naprosto radikálnì zmìnily 
vzhled a jsou pøehlednìjší. Hned
na hlavní stranì nabízejí odkazy napøí-
klad na seznam pozemkù a bytù, které 
jsou na prodej. Zveøejnìna jsou rozhod-
nutí rady i zastupitelstva, k nahlédnutí je 
celý rozpoèet obvodu. V elektronické 
podobì je tu i zpravodaj. Návštìvníci 
stránek najdou jak úøední hodiny, tak
i tøeba seznam obøadních dnù. 

„Za velmi dùležité považuji podrob-
nosti o elektronické podatelnì vèetnì 
návodu, jak ji používat. Lidé tak mohou 
ušetøit cestu na úøad a nìkteré záležitosti 
vyøizovat právì pøes internet,“ øíká 
starostka Miloslava Válková.

Staré internetové stránky navštívily 
mìsíènì desítky lidí. 

„Veøíme, že nyní poèet návštìvníkù 
vzroste. Nabízíme totiž mnohem více 
informací a vìtší servis. Stránky budeme 
nadále vyvíjet a mìnit podle ohlasù 

obyvatel,“ plánuje starostka. 
Internetové stránky jsou na adrese 

www.volny.cz/umo-nestemice.
„Chápeme, že adresa je ponìkud 

složitìjší. Vyjednávali jsme i s majite-
lem domény nestemice.cz o jejím od-
koupení, ale bez úspìchu. Nyní se nám 

o internetové stránky stará externí 
pracovník. Pøedregistrovali jsme si 
novou doménu www.nestemice.eu.
Èekáme na její spuštìní zaèátkem 
pøíštího roku a urèitì budeme všechny 
obyvatele obvodu o zmìnì informovat,“ 
vysvìtluje starostka.



OBVODNÍ ZPRAVODAJ

Salonek EVA
Mlýnská 396 Neštìmice

• kosmetické služby
• manikúra, pedikúra
• modeláž nehtù

mobil:

604 340 859

Panská 23/1700
Ústí nad Labem
(Mìstské láznì)

NÍZKÉ CENY
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Dvì podìkování dìtem
- pracovníci radnice by chtìli podì-

kovat dìtem z 5.C základní školy v ulici 
Hluboká. Nebyly neteèné ke svému 
okolí a na úøad pøišly oznámit, že v køoví 
našly povalující se pomník. Jednalo se 
o èást hrobu malého chlapce z místního 
høbitova, který se tak mohl vrátit na své 
pùvodní místo. 

- dìti ze základní školy v ulici Hluboká 
ponìkolikáté pomáhaly lesní zvìøi. 
Celkem dìti nasbíraly 1222,5 kg kaštanù 
a žaludù. Nejpilnìjším sbìraèem byla 
Eliška Salavová z 1.C, nejvíce sebrala 
tøída 2.B - 267,5 kg. Akce se zúèastnilo 
celkem 124 žákù. Dìti prokázaly svùj 
vztah k pøírodì a ochotu pomoci lesní 
zvìøi.

telekomunikaèní firma

Dozimont
s.r.o.

Ústí nad Labem
Autorizovaný partner firmy SIEMENS

zajiš�uje bezdrátové 
pøipojení k INTERNETU

Pro oblast: 
Neštìmice, Krásné Bøezno, 
Mojžíø, Velké Bøezno, Povrly

kontakt:

tel.: 475 503 061
mobil: 777 742 115, 777 742 113
e-mail: dozimont@iol.cz

www.dozimont.cz

Zøizovací poplatek již od 1.071,- Kè

Na základì èastých dotazù k èlánku 
o volném pohybu psù v minulém zpra-
vodaji, upøesòujeme, že volný pohyb psù 
je povolen na vymezených plochách, ty 
jsou na území mìstského obvodu Ústí 
n.L. Neštìmice tyto:

Krásné Bøezno
Pozemek v ulici Neštìmická ohranièe-

ný komunikací k Penny marketu a pekár-
nou Inpeko, p.p.è. 1481/1, pravá strana 
nad koneènou linky MHD è. 55, p.p.è. 
1478, za svodidlem køižovatky ul. 
Neštìmická a Obvodová poblíž panelo-
vé spojky Vyhlídka a Neštìmice, èást 
p.p.è. 861/126, travnatá plocha pøed 
kostelem v ulici Na sklípku, p.p.è.3,

Neštìmice
Pozemek v ul. Seifertova ohranièený 

pøíjezdovou komunikací k prodejnì 
Albert a Neštìmickým potokem, p.p.è. 
38 a 29,

Mojžíø
Pozemek za sídlištìm Jindøicha 

Plachty podél trati ÈD, pás na úrovni 

Jak je to s volným pohybem psù
bøezového háje o výmìøe 190 x 20 m, 
èást p.p.è. 322, èást pozemkù nad komu-
nikací v ul. Picassova, p.p.è. 697/121 
a 697/123.

Volným pohybem psa se rozumí pobí-
hání psa pod pøímým dohledem držitele 
bez zajištìní psa vodítkem. Držitel psa je 
nadále plnì zodpovìdný za svého psa 
a je povinen dodržovat obecnì platné 
právní pøedpisy.

Na veøejném prostranství na území 
mìsta Ústí n. L. je držitel psa povinen 
vést ho na vodítku. Co se rozumí veøej-
ným prostranstvím každý najde ve vy-
hlášce uvedené na www.volny.cz/umo-
nestemice, kde jsou všechny vyhlášky 
zveøejnìny. Dále je možnost nahlédnout 
do vyhlášky na podatelnì ÚMO 
Neštìmice.

Každému je zakázán vstup se psy
na dìtská høištì, pískovištì a sporto-
vištì. Pokud je pes na veøejném prostran-
ství pøechodnì pøivázán k pevnému 
zaøízení a ponechán bez dozoru, je 
povinností jeho držitele opatøit psa 
náhubkem.

Pro dìti a jejich maminky nabízíme:
CVIÈENÍ MAMINEK S DÌTMI
NÁCVIK MASÁŽÍ  kojencù a  batolat
Pro maminky s možným hlídáním dìtí 

nabízíme:
AEROBIC
JAZYKOVÉ KURZY
VEÈERNÍ BESEDY S ODBORNÍKY

(pediatr, psycholog apod.)
Další nabídka:
Dvakrát mìsíènì spoleèné akce 

(karneval, divadlo, výlety...), krátkodo-
bé hlídání dìtí, volné hraní dìtí v hernì, 
narozeninové oslavy.

Centrum Brouèci bude otevøeno v bý-
valém OD Kvìt v prùbìhu mìsíce ledna 
2006, bližší informace rádi poskytneme 
již nyní na tel.: 604 973 458, 472 731 068 
Alena Hechterová

Pøipravuje se nové dìtské centrum
Brouèci - klub pro dìti a maminky pøi-

pravuje k otevøení nové centrum v Neš-
tìmicích pro volné chvilky i hodinky.

Pro dìti do 6ti let nabízíme tyto zájmo-
vé kroužky:

HUDEBNÍ A HUDEBNÌ POHY-
BOVÝ: zpìv a dramatizace písnièek

HRA  NA  FLÉTNU: dechová cvièení 
a objevování kouzla tónù

POHYBOVÁ CVIÈENÍ
VÝTVARNÝ:  hry s tvary a barvami
DRAMATICKÝ:  hry se slovy a vìcmi
ANGLIÈTINA PRO NEJMENŠÍ

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

Neobvyklá akce byla k vidìní v listo-
padu v Neštìmicích. 

„Vysadili jsme alej v Mlýnské ulici. 
Bohužel mìstská teplárenská spoleènost 
nás pøed výsadbou neupozornila, že tu je 
ochrané pásmo okolo topného kanálu, 
pøestože jsme se na to dotazovali,“ vy-
svìtluje starostka Miloslava Válková.

Stromy proto bylo nutné pøesadit. Od-
borná firma je zasadila ve stejné lokalitì 
jen na jiném místì. 

„Na místo pøijel pracovník firmy
Tepelné hospodáøství mìsta. Trvali jsme 
na tom, aby nám pøímo v terénu ukázal, 

Odborníci pøesazovali pìt stromù
kde mùžeme sázet,“ øíká starostka. 

Tøicet nových stromù mìlo být na jaøe 
vysázeno i ve Vojanovì ulici. Naøídil to 
magistrát spoleènosti Sallerova vý-
stavba s.r.o. jako náhradní výsadbu. Alej
mìla být dokonèena už v kvìtnu. 

„Dva týdny po termínu firma požádala 
o zmìnu rozhodnutí, protože nezvládla 
zajistit stromy v pùvodním termínu. 
Úøedníci mìsta proto naøídili výsadbu 
ukonèit nejpozdìji na konci listopadu,“ 
vysvìtluje starostka Válková.

Fima má zadáno se o stromy dalších 
pìt let starat. 

"Mìstský obvod Neštìmice má 
na svém území dva høbitovy jeden 
v Mojžíøi a druhý v Krásném 
Bøeznì. V obou areálech byly
ve velmi špatném technickém 
stavu pøístupové chodníèky.
Poslední dobou si na to velmi 
stìžovali pøedevším staøí obyva-
telé. Snažili jsme se spoleènì
s mìstem dát dohromady finan-
èní prostøedky, to se podaøilo 
ve druhém pololetí. 

Za èástku asi 1 800 000 byly 

Høbitovy v obvodì mìly do letošních "Dušièek" opravené pøístupové cesty

opraveny pøístupové cesty v Mojžíøi a za 500 000 v Krásném Bøeznì," øíká 
starostka Miloslava Válková. 

Radnice peníze ušetøila pøi stavbì parkoviš�.

krámekSpektrum
nabízí

- drogistické zboží
- přírodní kosmetiku (zn. Salvus, Paulina)

- přírodní mýdla
- čistící prostředky (zn. Madel - Itálie)

- sportovní oděvy od české firmy KERBO
- pravé cejlonské čaje "AKBAR"
otevírací doba:
po - pá  9.00 - 16.30
so - ne  ZAVŘENO

najdete nás:
Sibiřská 370, Neštěmice

(druhý věžák)

Vždy pro Vás!

Zdraví Vás Mateøská škola Skalnièka
Mateøská škola Skalnièka, založená v roce 1989, se nachází na okraji sídlištì 

Skalka s krásným výhledem na údolí Labe.
Je plná klukù a holèièek, kteøí si sem chodí nejenom hrát, ale i poznávat nové 

kamarády, zajímavé hry, písnièky a èinnosti, rozvíjet dovednosti a zruènost.
Náš výchovnì vzdìlávací plán ,,Sluníèko, popojdi malièko“, uèí dìti znalostem 

o pøírodì, odvíjí se od støídání roèních období a je v nìm zahrnuta celá pøedškolní 
výchova tak, jak ji dìti potøebují poznat pøed vstupem do ZŠ. Cílem naší mateøské 
školy je rozvíjet samostatné a zdravì sebevìdomé dìti cestou pøirozené výchovy , 
položit základy celoživotního vzdìlávání všem dìtem podle jejich možností, zájmù 
a jejich potøeb, nadále rozvíjet péèi o dìti se specifickými vzdìlávacími potøebami.

Zaøízení naší školy je úèelné a velmi útulné, prostory jsou vyzdobeny tak, aby 
navozovaly u dìtí pocit zájmu a radosti z vlastnoruèních výtvorù, které zhotovují 
ve výtvarném kroužku „Nenuda“.

Stává se již pomalu tradicí, že k vytvoøení atmosféry sváteèních období (Vánoc, 
Velikonoc, èarodìjnic, Dnù radosti) pøispívají soutìže, do kterých se zapojují rodièe 
dìtí.

V rámci rozvíjení dobré tìlesné kondice a po dohodì s místní základní školou 
v Mojžíøi máme možnost navštìvovat tìlocviènu, ale i v naší MŠ je vyhrazen prostor 
vybavený dostateèným množstvím náèiní a náøadí pro TV. Péèe do tìlesného 
rozvoje se zúroèila v prvním roèníku dìtské olympiády „O putovní pohár“ starostky 
Neštìmic paní Válkové. Skvìlými výkony naši sportovci obsadili celkové první 
místo v družstvech a získali putovní pohár, 4 zlaté, jednu støíbrnou a jednu 
bronzovou medaili v jednotlivcích. Zaslouženì tak vyhráli nejen pìkné vìcné ceny,
ale i pružinovou houpaèku na školní zahradu.

Bìhem roku jezdíme s dìtmi na zajímavé výlety napø. do lesní obory ve Šluknovì, 
pražské a ústecké zoologické zahrady, èi teplického planetária. Nezapomínáme 
na psí útulek a pomoc opuštìným zvíøátkùm. 
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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

®

Podrobné info a info o přijímacích písemných testech na:
www.grafo-pevna.tk, nebo tel.: 777 071 936, 

e-mail: blanka.pevna@seznam.cz

DVOULETÉ STUDIUM
GRAFOLOGIE A PSYCHOLOGIE

DVOULETÉ STUDIUM
GRAFOLOGIE A PSYCHOLOGIE

DVOULETÉ STUDIUM
GRAFOLOGIE A PSYCHOLOGIE

DVOULETÉ STUDIUM
GRAFOLOGIE A PSYCHOLOGIE

pořádá v Ústí n. L.

STUDIUM JE AKREDITOVÁNO MŠMT ČR

DVOULETÉ STUDIUM
GRAFOLOGIE A PSYCHOLOGIE

DVOULETÉ STUDIUM
GRAFOLOGIE A PSYCHOLOGIE

Pøedvánoèní akce
Základní umìlecké školy

Chladné poèasí a nastávající zima 
ovlivòují chod zoologické zahrady.

Od 1. listopadu je otevøena pouze 
spodní pokladna na Drážïanské ulici, 
a to od 9.00 do 16.00. Omezena je také 
nabídka pøedvádìcích akcí. Cvièení 
lachtana Moritze se koná pouze o ví-
kendu a o svátcích v 10.30 a 15.30. 
V nabídce pøedvádìcích akcí zùstává 
procházka slonù, ovšem s dovìtkem 
„pouze za pøíznivého poèasí“. I nadále 
pokraèuje denní krmení tuleòù 
obecných v 10.00 a 15.45. Také víken-
dové krmení na pavilonu exotária èi 
krmení a enrichment orangutanù
a sobotní krmení piraò zùstává i v zim-
ním období zachováno. 

„Zimní návštìva zoologické zahrady 
pøináší množství neopakovatelných 
zážitkù a rozhodnì stojí za to. Úžasný 
je pohled na exotická zvíøata, napøíklad 
zebry, slony èi nosorožce na snìhu. 
Nìkteré druhy, tøeba panda èervená, 
tuleni nebo supi jsou dokonce v zimì 
podstatnì aktivnìjší než v létì. Kdo by 
rád nezamíøil z chladu do teplých 
pavilonù. A� už do terárií, exotária èi 
na rekonstruovaný pavilon šelem,  kde 

Ústecká zoologická zahrada v zimì

Jaké budou Vánoce v ústecké ZOO
Zajdìte se bìhem vánoèních svátkù 

podívat do zoologické zahrady. Nebu-
dete litovat. Pracovníci ZOO na sváteè-
ní dny pøipravili nìkteré speciální akce. 

Serii pøedstavení chystá lachtan 
Moritz. Spodní pokladna se od 25. 
do 30. prosince bude otevírat pravi-
delnì v 17 hodin a cvièení je vánoèní 
dárek od ZOO Ústeèanùm - bude 
zdarma.

Na úterý 27. 12. je pøipraveno tradièní 
Vánoèní zpívání. Hlavní program zaèí-
ná ve 13 hodin hodin, kdy v prostøedí 
pavilonu šelem zazpívají vánoèní 
koledy dìti z Dìtského domova Ústí 

každého jistì uchvátí populární  pár lvù 
Leon a Ronja, kteøí se od svého 
záøíjového pøíchodu stali doslova 
miláèky celého Ústí nad Labem,“ 
vyjmenovává atrakce zahrady Vìra
Vrabcová z propagaèního oddìlní.

nad Labem na Severní Terase a poté 
bude následovat projekce pohádek
v promítací místnosti šelmince.
Do ZOO ale ten den mùžete pøijít 
už v 10 hodin, uvidíte krmení tuleòù, 
hned poté bude následovat vánoèní 
nadílka u orangutanù bornejských
a v 10.30 cvièení lachtana Moritze

Vánoèní nadílka u orangutanù 
probìhne také na Štìdrý den ve stejný 
èas. V období zimních prázdnin budou 
mimoøádnì v provozu obì pokladny 
ZOO. Mimo akce bude ZOO otevøena 
dennì od 9 do 16 hodin a na Štìdrý den 
a Silvestra pouze do 14 hodin.

Oblastní charita Ústí n. L.
Štefánikova 1
Ústí nad Labem
IÈ: 442 25 512
tel.: 475 601 805

DENNÍ CENTRUM POMOCI
cíl služby:  cílem služby  je poskytnout 

lidem v nouzi hygienický servis, ošace-
ní, základní potraviny a poradenství

cílová skupina
(vyjma intoxikovaných)
- lidé bez pøístøeší
- lidé v krizové situaci

Nabídka služeb Oblastní charity v Ústí nad Labem
- lidé žijící v hmotné nouzi
- lidé bez stálého pøíjmu
nabízené služby
- výdej jídla a potravin
výdej teplé polévky - dennì 11 - 13 

hod. (poskytnuto zdarma)
výdej potravinového balíèku - dennì 

16 - 18 hod. (poskytnuto zdarma)
- hygienický servis
klientovi je dána možnost osobní hygi-

eny (wc, sprcha, holení, desinfekce)
za symbolický poplatek

dennì 11 - 13 hod. a 16 - 18 hod.

- informaèní servis
sociální, pracovní, zdravotní a duchov-

ní poradenství
klientùm nabízíme pøímé poradenství 

a zprostøedkování další odborné pomoci
dennì 11 - 13 hod.
- šatník
šatník je vybaven základním ošace-

ním, klientùm je nabízeno za symbolic-
ký poplatek, dennì 11 - 13 hod.

spojení: MHD, bus è.11,15 - zastávka 
„Štefánikova“

zahájení provozu: 1.9.2005

Proè v letošním roce nebylo zrealizo-
váno parkovištì v ulici J. Plachty - 
Mojžíø?

Parkovištì bude realizováno  z  èásti 
na pozemku ve vlastnictví Pozemkové-
ho fondu. O pøevod pozemku bylo žádá-
no již v roce 02/2004 a dosud nedošlo 
k vyøešení majetkoprávních vztahù.

Jaký zámìr má radnice s objektem 
bývalých jeslí v ulici Rozcestí - sídlištì 
Na Vyhlídce?

V souèasné dobì øešíme  soudní cestou 
skonèení nájmu se stávajícím nájem-
cem. K výpovìdi z nájmu bylo pøistou-
peno na základì stížností obèanù
na provoz pivnice, a proto po uvolnìní 
prostor bude hledat radnice takového 
nájemce s podnikatelským zámìrem, 
který by nerušil a neobtìžoval svým 

Dotazy obèanù • Dotazy obèanù

6.12. 18.00 - Adventní koncert sboru 
CONCERTO a Severoèeského smyèco-
vého kvinteta - kostel  Sv.Šimona a Judy 
v Mojžíøi 

9.12. 16.30 - Vánoèní koncert - sál 
školy (ulice Národní 209,  Neštìmice)

12.12. 18.00 - Vánoèní koncert  poboè-
ky  Povrly - kostel  (od 17.00 jarmark)

15.12. 18.00 - Koncert pìveckých 
sborù NEDÌS a KRTEÈCI a žákov-
ského orchestru - Èervený kostel v Ústí 
nad Labem

17.12. 17.00 - Vánoèní baletní koncert 
taneèního oddìlení - Severoèeské diva-
dlo Ústí nadLabem

Spoleèenský sál:
6. 12. od 17.00 VÁNOÈNÍ KONCERT

ZŠ a ZUŠ Krásné Bøezno
Divadlo:
10. 12. od 15.00
HAVRANE Z KAMENE (Pøedstavení 

pohádky v podání dìtského souboru pøi 
èinoherním souboru Mladá scéna)

17. 12. od 15.00 ZLATOVLÁSKA
(Klasická pohádka v podání èinoherního 
souboru Mladá scéna)

Foyer divadla: 
10. 12. 8.00 - 13.00 BURZA RYBIÈEK

Všem našim návštìvníkùm pøejeme 
pøíjemné prožití vánoèních svátkù
a v roce 2006 jen samé hezké dny, kvalitní 
kulturní poøady, zdraví a pohodu.

Kulturní dùm Corso
PLESi

2. ples taneèního klubu Domino
Corso 18. 2. 2006

provozem obèany bydlící na tomto 
sídlišti.

Co zamýšlíte s parkovištìm u byto-
vého domu Neštìmická 31 v Krásném 
Bøeznì?

Toto velké parkovištì bylo málo využí-
vané, pøestože je v této lokalitì nedo-
statek parkovacích míst Proto jsme 
uvítali iniciativu nového vlastníka výše 
uvedené nemovitosti, který požádal
o pronájem. Nájemní smlouva je uza-
vøena od  09/2005. Parkovací stání si zde 
bude možné pronajmout, parkovací 
plocha bude støežena kamerovým 
systémem.



OBVODNÍ ZPRAVODAJ

Dotazy, námìty a pøipomínky pro zpravodaj ÚMO Neštìmice: 

e-mail: zpravodaj@prpro.cz
adresa: PRpro s.r.o., Dobrovského 2, 405 01, Dìèín II

�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 Jiøí

montážní firma

LUKY
vám nabízí montáž

hliníkových žaluzií

vertikálních žaluzií

švédského silikonového tìsnìní

2od 260 Kè/m vè. DPH
(v cenì montáž a doprava po Ústí n. L.)

2cena od 360 Kè/m vè. DPH

od 18 Kè/m

TØI ROKY ZÁRUKA A ZVÝHODNÌNÉ CENYTØI ROKY ZÁRUKA A ZVÝHODNÌNÉ CENY

Objednávky a informace
na tel./fax: 475 501 553, 603 813 303

Objednávky a informace
na tel./fax: 475 501 553, 603 813 303

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 PVC materiál
- sifony, kohouty a baterie
- rašeliny, chem. postøiky, PVC truhlíky

ŠROUBEK

Vás zve k pøíjemnému posezení.

LEV
Restaurace

nabízíme minutky a další
speciality mistra šéfkuchaøe

svatební hostiny, oslavy
otevírací doba:

po-pá  15 - 22 hod.
so-ne  10 - 22 hod.

tel. 776 135 574
každou sobotu od 19 hod.

hraje kapela DUO XERO

Novì otevøeno

ul. Sibiøská 50, Neštìmice

Tìšíme se na Vás.

OZNÁMENÍi rekonstrukce veøej. osvìtlení
V parku u Pivovarské zahrady zaèala 

rekonstrukce veøejného osvìtlení. 
Stavební firma tu provádí výkopové 
práce. Prosíme obyvatele o toleranci.

Obyvatelé domù v Sibiøské ulici už se nemusejí obávat pøívalových deš�ù. Voda
jim totiž v minulosti opakovanì zatopila sklepy. Dìlníci provedli rekonstrukci celé 
pøístupové silnice. Rozšíøili poèet parkovacích míst a samozøejmì vybudovali 
odtokový kanál. Radnici vše stálo 800 000 korun. 

Ústeèané z èásti Krásné Bøezno mají 
historicky první veøejné hodiny. Stojí 
poblíž kulturního domu Corso. 

"Nákup i instalace stály 50 000 korun 
a my jsme tak splnili slib. Protože
v Neštìmicích jsou podobné hodiny už 
osazeny, tak druhé hodiny byly osazeny 
v èásti Krásného Bøezna," øíká starost-
ka Miloslava Válková. 

Další veøejné hodiny radnice zatím 
neplánuje.

Veøejné hodiny

Krásné Bøezno
Rozcestí 721  è. b.  23  o velikosti 1+0
Rozcestí 721  è. b.  26  o velikosti 1+0
Rozcestí 721  è. b.  63  o velikosti 1+0
V Oblouku 578  è. b. 4  o velikosti 1+0
Anežky Èeské 632  è. b. 6  o velikosti 

1+4

Nabídka volných bytových jednotek
Neštìmice, Mojžíø
Studentská 344 è.b. 5 o velikosti  1+2
J.Plachty  179  è.b. 23 o velikosti  1+1
J.Plachty  184  è.b. 11 o velikosti  1+1
Bližší informace o prodeji sdìlí Helena 

Vondráèková, odbor správy obecního 
majetku, telefon  472769122

V obvodì vzniká další nové parko-
vištì. Pro výstavbu radnice využila 
prostor pod bývalou lanovkou Tonasa
v Seifertovì ulici. Bude tu 41 stání
za zhruba 2 600 000 Kè. Práce skonèí 
v polovinì prosince.

Další parkovištì

Nejvìtší investice v obvodì
Ústecký obvod Neštìmice proinves-

toval letos nejvíce penìz ve své historii. 
Získal desetimilionovou dotaci od mìs-
ta, vydìlal na prodejích majetku a mìl 
i finanèní pøebytky z loòského roku. 
Celkem tedy obvodní radnice inves-
tovala 13 milionù korun.

"Nejvìtší èástku 7 milionù korun jsme 
investovali do stavby parkoviš�. Na jed-
notlivých sídlištích jsme celkem vybu-
dovali 176 nových stání. Tøi a pùl 
milionu korun jsme vìnovali na opravy 

a rekonstrukce chodníkù, velká èástka 
šla na nové dìtské koutky," popisuje 
investice starostka Miloslava Válková.

V pøíštím roce by radnice chtìla
do stejných oblastí investovat pøibližnì 
stejné èástky.

"Parkovištì budou vybudována hlavnì 
v èásti Krásného Bøezna, protože tam 
chybí nejvíce. Nejvìtší akcí by mìlo být 
nové sportovištì v ulici Neštìmická. 
Tam se jedná o velkou rekonstrukci
a doplnìní høiš� a velká oprava a rekon-
strukce parku U Pivovarské zahrady,"
dodává starostka Válková.

- Mìstský obvod Neštìmice má více 
jak 25 000 obyvatel, èást Neštìmice
6 000, èást Mojžíø 5 000 a èást Krásné 
Bøezno 14 000 obyvatel.

- Na území obvodu máme zhruba 185 
rodinných domù v èásti Krásné Bøezno, 
140 v Mojžíøi a 160 v Neštìmicích, 
ostatní obyvatelé žijí v bytových 
domech.

- V letošním roce bylo v naší obøadní 
síni uzavøeno 61 sòatkù, narodilo se 214 
dìtí a zemøelo 124 našich obyvatel.

- V jeslièkách máme 35 dìtí, 8 mateø-
ských škol navštìvuje 740 dìtí, do 6ti 
základních škol dochází 2 840 žákù,
z toho 262  prvòáèkù.

Víte, že...

V obecním domì v ulici Rozcestí 
722/3 v Krásném Bøeznì jsou k dispozici 
bytové jednotky o velikosti 1+0 a 1+1, 
I. Kategorie. 

„Nabízíme je do pronájmu starším 
obèanùm, kteøí obývají velké byty a je-
jich finanèní situace jim neumožòuje již 
velký byt udržet èi nezvládají jeho úklid. 
Pro øadu starších obyvatel je také dùle-
žité s kým v domì bydlí. Nìkdy soužití 
starší a mladé generace èiní starším li-
dem problémy,“ øíká Iveta Seèanská, 
referentka odboru správy obecního 
majetku.

Radnice nabízí volné byty pro dùchodce
Pronájem bytu je možný po složení 

kauce a základní nájemné èiní mìsíènì 
v bytì 1+0 zhruba 825,- Kè a v bytì 1+1 
1.270,- Kè, bez záloh na služby s náj-
mem bytu spojených.

V pøípadì zájmu o pronájem bytu
v „Domì pro seniory“, jak ho pojmeno-
vávají sami nájemníci, se obra�te mohou 
lidé obracet na bytový úsek Úøadu 
mìstského obvodu Ústí nad Labem 
Neštìmice tel. 472 769 119, U Radnice 
229, 403 31  Ústí nad Labem. 

Nabídka platí pro všechny obyvatele 
mìsta, nejen neštìmického obvodu. 

Vydává Úøad mìstského obvodu Ústí nad Labem - Neštìmice,
tel.: 475 507 050, fax: 475 507 115, e-mail: umo-nestemice@volny.cz,
www.volny.cz/umo-nestemice. Vychází ètvrtletnì nákladem 10 500 
výtiskù. DTP a tisk: PRpro s. r. o.


