
Obvod chce letos vybudovat další høištì

duben 2006

INFORMACEi telefonní linka o ptaèí chøipce
Bezplatné telefonní linky urèené k  po-

skytování informací o ptaèí chøipce:
Ministerstvo zemìdìlství: 800 100 415

Hned tøi nová høištì vzniknou v letoš-
ním roce v neštìmickém obvodì, kon-
krétnì v Krásném Bøeznì a Mojžíøi. 
Nejde jen o nové dìtské koutky, ale      
na své si pøijdou i fotbalisté nebo brus-
laøi, kteøí zatím nemají v celém mìstì 
mnoho míst pro svùj sport.

 
Park u Pivovarské zahrady
Park nemá pøiliš dobrou povìst, døíve 

se tu scházela mládež, která hlukem 
obtìžovala okolí. Party výtržníkù rozlá-
maly lavièky a znièily odpadkové koše. 

Radnice do kompletní rekonstrukce 
investuje 1 800 000 korun. Práce tu 
zaèaly už loni, kdy odborníci pokáceli 
nemocné stromy a zlikvidovali živý plot. 
Rekonstrukce byla provedena i v celé 
trase veøejného osvìtlení.

„Do parku je nyní ze všech stran vidìt, 
strážníci jej tak mohou snadnìji kontro-
lovat. Z toho dùvodu jsme pøestavìli       
i autobusovou zastávku, kterou tvoøí 
jednoduchý pøístøešek. Výtržníci nebo 
narkomané už nemají jediné místo, kde 
by se tu mohli schovávat. Jsou to drobné 
zmìny, ale výraznì pomohly ke zklid-
nìní situace,“ vysvìtluje starostka 
Miloslava Válková. 

Bìhem jara dìlníci opraví všechny 
cesty uvnitø parku, namontují nové 
lavièky a odpadkové koše. Za pokácené 
stromy budou vysazeny nové.

„Uprostøed vzniknou dvì dìtská høištì. 
Vìøíme, že místo se stane vyhledávaným 
hlavnì pro rodièe s malými dìtmi, které 
si tu budou moci hrát,“ dodává starostka. 

Fotbalové høištì v Mojžíøi
Novou podobu dostává i škvárové 

fotbalové høištì v Mojžíøi. Pøestavba 
starého a nevyhovujícího areálu zaèala 
loni a na jeho dokonèení už radnice 
dostala od mìsta pro letošní rok jeden 
milion korun.

„V loòském roce jsme provedli terénní 
úpravy, odvodnìní a opìrnou zeï           
a na této stavbì jsme proinvestovali 
èástku vyšší než dva miliony korun.   
Byl tu škvárový povrch, už nìkolik let 
velmi prašný a neudržovaný, a hlavnì 
tady byly opakované stížnosti rodièù, 
protože malé dìti trénovaly v nevhod-
ných podmínkách," vysvìtluje starostka 
obvodu Miloslava Válková. 

Zatím jsou mezi domy naproti bývalému 
Prioru jen neudržované plácky. Ovšem 
bìhem jara a léta tu dìlníci postaví nový 
dìtský koutek a høištì pro míèové hry. 
Vše doplní i nové lavièky pro rodièe, 
kteøí sem s dìtmi pøijdou. 

„Okolo celého areálu povede tøi metry 
široký chodník, v celkové délce zhruba 
300 m, urèený bruslaøùm. Nebude to 
ovál nebo kruh, ale bude mít jednoduchá 

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

®

Chystá se výstavba
dalších parkoviš�

Obytné domy, které patøí neštìmické 
radnici, èekají opravy za více než           
7 milionù korun. Zastupitelé schválili 
rozpoèet správce bytových domù.

"Pro rok 2006 jsou vyèlenìny 4 mili-
ony na bìžné opravy bytových domù      
a èástka 3,6 milionù na rekonstrukce. Ty 
jsou zamìøeny hlavnì na opravy výtahù 
ve všech bytových domech a podstatnou 
èást tvoøí oprava fasády a nových oken    
v objektu Drážïanská 25, kde sídlí zvì-
rolékaøi," øíká starostka Miloslava 
Válková. 

Obytné domy
èekají opravy 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!

Na sídlištích v ústeckém obvodì 
Neštìmice se bude opìt o nìco lépe par-
kovat. Radnice plánuje i letos pokraèo-
vat v pomìrnì masivní výstavbì nových 
parkoviš�. Loni za vznik nových míst     
k stání zaplatila 7 milionù korun, letos 
má v plánu utratit více než 4 miliony. 

„Každý, kdo bydlí na sídlišti a má auto, 
ví, jak tìžké je najít veèer místo k parko-
vání. Bìhem tohoto roku chystáme tøi 
stavby s celkem 86 novými místy        
pro parkování,“ øíká starostka obvodu 
Miloslava Válková. 

Nejvìtší stavba se chystá v ulici          
V Oblouku v èásti Krásné Bøezno. 
Vznikne tu 52 nových míst za více než    
2 600 000 korun. Neštìmická radnice 
zaplatí jen inženýrské práce, na samot-
nou stavbu došel pøíspìvek od mìsta. 

V ulici Neštìmická naproti bývalému 
Prioru v Krásném Bøeznì bude nových 
asi 13 parkovacích míst. Nejmenší 
parkovištì, které letos radnice postaví,  
si vyžádá 370 000 korun. 

Poslední nové parkovištì vznikne       
v ulici Pøemyslovcù. Místní obyvatelé se 
mohou tìšit na 21 míst. Vše bude stát 
zhruba 1 300 000 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� ne-
mìli potíže, chybí nám finanèní pro-
støedky a pozemky v majetku mìsta,“ 
dodává starostka.

Odborná firma letos provede koneèné 
úpravy povrchu, instaluje zavlažovací 
zaøízení a zaseje trávník. Celkem pøe-
stavba areálu bude stát okolo ètyø 
milionù korun a slavnostní otevøení       
se chystá na konec léta. 

Høištì s bruslaøskou dráhou v Krás-
ném Bøeznì

Na nový sportovní areál se mohou tìšit 
obyvatelé sídlištì v Krásném Bøeznì. 

zakøivení, aby pro dìti nebyla jízda pøíliš 
jednotvárná,“ popisuje starostka. 

Celý areál si vyžádá investici okolo     
2 200 000 korun, drtivou vìtšinu ovšem 
radnice dostane od mìsta jako dotaci. 

„Chceme i v budoucnu stavìt více 
podobných høiš� na sídlištích. Dìti zatím 
mezi paneláky nemají pøiliš možností, 
kde si hrát. Kvùli tomu pak dochází      
ke konfliktùm hlavnì se staršími oby-
vateli, když jim pokøikují pod okny nebo 
si pinkají míèem o stìnu domu. Podobná 
høištì pøitáhnou dìti z celého sídlištì, 
bude jednodušší je ohlídat, a ve svém 
dùsledku zabrání i úrazùm, které by      
se staly, pokud by z nudy lezly do míst, 
kde nemají co dìlat,“ dodává starostka. 

Lidé, kteøí pøicházejí na neštìmickou radnici, už nemusejí tápat. Zda je v kanceláøi 
úøedníka jiný klient zjistí díky novým svìtelným tabulím. Ty jsou umístìné u všech 
kanceláøí odboru sociálních vìcí. Jejich nákup stál zhruba 120 tisíc korun. 

INFORMACEi volby do Poslanecké snìmovny
Volby do Poslanecké snìmovny Parla-

mentu ÈR se konají 2. a 3. 6. 2006. 
Volební místnosti pro volby do zùstávají 
v MO Ústí n. L. - Neštìmice stejné jako  
v minulých volbách.



OBVODNÍ ZPRAVODAJ

Matièní ulice je od zaèátku roku       
pod dùkladným dohledem mìstské 
policie. Po stížnostech starousedlíkù    
na obyvatele domù pro neplatièe tu 
mìsto nechalo instalovat kamerový 
systém a pøímo v ulici je nová služebna 
mìstské policie. Podle velitele neštì-
mické základny Otto Liperta je teï        
v celém okolí klid, množství pøestupkù 
musejí strážníci øešit jinde. 

 
Jak pøesnì tedy funguje systém 

dozoru nad Matièní ulicí? 
Každý den od 7 do 15 hodin je otevøena 

naše služebna, slouží tu ètyøi strážníci. 
Mimo stanovenou dobu zajiš�ují veøejný 
poøádek v této lokalitì hlídky jiných 
útvarù mìstské policie, jako jsou napøí-
klad Kynologická služba, Služba ope-
raèního zásahu, Dopravní služba nebo 
hlídky jiných územních základen, 
kterých je na území mìsta 5. K tomu 
ještì máme ètyøi kamery, jedna je pøímo 
na budovì služebny v Matièní ulici         
a další tøi ovládáme ze základny             
v Neštìmicích. 

 
Osvìdèil se už kamerový systém? 
Monitorování situace pomocí kamer je 

v této lokalitì výborné. Místní si dávají 
mnohem vìtší pozor. Zaèíná to drob-
nostmi, napøíklad nevyhazují nepoøádek 
na ulici a vše poctivì nosí do kontejneru, 
což tu nebylo zvykem. Pokraèuje to pøes 
úbytek dopravních pøestupkù a dokonce 
jsme zábìry dávali k dispozici i krimi-
nalistùm, kterým pomáhají k odhalení 
trestné èinnosti. 

 

Lipert: Matièní není nejhorší místo v obvodì
Myslíte si, že poèet kamer staèí nebo 

byste rádi mìli ještì další? 
V Matièní ulici je to rozhodnì dosta-

èující. Samozøejmì bychom rádi po-
dobnì hlídali jiné problémové èásti, 
pøedevším okolí kulturního domu Corso, 
Pivovarskou zahradu a další èásti 
Krásného Bøezna. 

 
Matièní ulice tedy není z hlediska 

bezpeènosti a respektování zákonù 
nejhorším místem? 

Po instalování kamerového systému    
a otevøení služebny se z Matièní ulice 
stalo jedno z ménì problémových míst. 
Napøíklad ve støedu Krásného Bøezna 
velice èasto øešíme pøestupky proti 
obèanskému soužití, také hádky, rvaèky 
nebo rušení noèního klidu. 

 
Velkým problémem bývá i parkování 

na sídlištích...
Poèet vozidel obèanù mìsta zdaleka 

pøesahuje poèet parkovacích míst, která 
se vytváøela v dobì výstavby sídliš�.    
Od 1.1.2005 jsme zmìnou systému 
pracovních smìn zvýšili poèet strážníkù 
v ulicích, a tím jsou strážníci schopni 
obsáhnout vìtší prostor v rámci pìších 
hlídek. Èastá jsou i udání. Ve vztahu     
ke správnímu øádu je nutné, aby strážníci 
v pøípadì øešení pøestupkù byli schopni 
postihnout napø. dopravní pøestupky      
v celé ulici. Kromì takzvané represe 
mìstská policie zároveò navrhuje rùzné 
zmìny dopravního znaèení tak, aby      
de facto došlo k legalizaci souèasného 
parkování vozidel v daném prostoru.

^ 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

Kalendáø odvozu odpadù - I.pololetí 2006
Svoz objemného odpadu
Objemné odpady jsou vysloužilé pøedmìty z domácností (židle, skøínì, stoly, 

matrace, sporáky, koberce, lina), které vzhledem ke svým rozmìrùm nepatøí      
do sbìrných nádob na smìsný odpad.

Tyto pøedmìty odložte ke sbìrným nádobám až den pøed termínem svozu. Mezi 
objemný odpad nepatøí stavební odpad, konstrukèní prvky bytu nebo domu, 
odpad ze zelenì a elektrozaøízení (chladnièky, mraznièky, praèky, televizory, 
monitory a ostatní velké domácí spotøebièe). Odpady z rekonstrukce bytù a domù 
(vèetnì sanitárních zaøízení) je povinen odstranit øemeslník nebo firma, která 
rekonstrukci nebo výmìnu provádí na své náklady. Tyto odpady nepatøí do sbìr-
ných nádob na smìsný komunální odpad, ani se neodkládají vedle tìchto nádob.

Mimo vyhlášené dny svozu objemného odpadu využívejte výhradnì Sbìrných 
dvorù odpadù v Krásném Bøeznì nebo ve Všeboøicích.

Svoz probíhá ve 2 etapách. Svozové oblasti jsou dále rozdìleny na jednotlivé 
ulice. Objemný odpad pøipravte k odvozu nejdøíve 1den pøed svozem. Svoz 
zaèíná vždy v 6 hodin ráno v uvedený den svozu.

I.etapa: Neštìmice, Mojžíø
Úterý 9.5. Mojžíø - Hlavní, Horní, Jindøicha Plachty, K Haldì, Strážná, 

Vodaøská, Žitná
Støeda 10.5. Neštìmice - Na Skalce, Peškova, Picassova, Ryjická, Sibiøská
Ètvrtek 11.5. Neštìmice - Dubová, Hluboká, Jánského, Kvìtinová, Májová, 

Milešovská, Na Výšinì, Národní, Opletalova, Pod Úvozem, 
Sportovní, Studentská, Turistická, U Radnice, Zelená

Pátek 12.5. Neštìmice- Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, Veslaøská, V Ústraní, 
Železná

II. etapa : Krásné Bøezno
Pondìlí 15.5. Èechova, Ke Tøem køížkùm, Obvodová, Neštìmická (sídlištì Pod 

Vyhlídkou), Rozcestí
Úterý 16.5. 1.máje, Èelakovského, Družstevní, Erbenova, Husova, 

Høbitovní, K Mlýništi, Karoliny Svìtlé, Keplerova, Krátká, 
Matièní, Na Bøehu, Na Rybníèku, Na Sklípku, Na Vinici, Nový 
Svìt, Pekaøská, Plavecká, Podmokelská, Postranní, Pøíkopy, 
Rùžová, Svádovská, U Pivovarské zahrady, U Potùèku, U Stu-
dánky, V Doubravì

Støeda 17.5. Anežky Èeské, Dr. Horákové, Dvojdomí, Janáèkova, Jungman-
nova, Neštìmická è.1 a è.3, Pøemyslovcù, Žežická

Ètvrtek 18.5. Drážïanská, Køižíkova, Na Náspu, Na Skládce, Pøístavní, V Háji, 
V Oblouku, Vojanova, Výstupní

Svoz vakù naplnìných listím a trávou bude proveden  24. 4. 2006

Svoz nebezpeèného odpadu
Bude zajiš�ován 4x roènì od oznaèených zastávek. Na vývìsce zastávek budou 

uvedeny èasy pøíjezdu svozového vozidla. Odpad je nutno pøedat osobnì zodpo-
vìdnému pracovníkovi.

Mojžíø, Neštìmice, Krásné Bøezno datum svozu: 25. 5.
Mojžíø - Hlavní, u restaurace Na rùžku 15.00 - 15.20
Neštìmice - Opletalova u parkovištì 15.25 - 15.45
Krásné Bøezno - Obvodová  u garáží 15.55 - 16.15

Oprava železnièního koridoru se dotkne dopravy v obvodì
Dìlníci zaèali letos s opravou posled-

ního úseku železnièní trati Praha - Dìèín 
- státní hranice. Zatím neopravený šesti-
kilometrový úsek prochází právì pøes 
Ústí nad Labem.

Stavìt se bude ve stávající trase želez-
nièní trati na levém bøehu Labe. Zaèíná 
na vjezdu do mìsta na jihu a zahrnuje 
obvod Jih, dále Osobní nádraží, kolejištì 
pod Mariánskou skálou, obvod Sever,  
železnièní stanici Ústí nad Labem Sever 
a konèí na výjezdu z mìsta v trati smìr 
Dìèín. 

Hlavním úèelem stavby je celkové 
zlepšení úrovnì a bezpeènosti železnièní 
dopravy, to znamená zvýšení rychlosti   
v hlavních kolejích, dosažení pøíslušné 
tøídy zatížení a pøedevším celkové 
zvýšení kvality služeb pro osobní i ná-
kladní dopravu na celé severní vìtvi 
koridoru. 

Rekonstruována nebo nahrazena 
budou všechna zaøízení na trati                
i ve stanicích sloužící železnièní 
dopravì.

V praxi to znamená zmìnu osnovy 
kolejištì s rekonstrukcí železnièního 
spodku a svršku, úpravu smìrových 

pomìrù pro rychlost 100 km/h,  rekon-
strukci všech podchodù pro cestující, 
vybudování nových nástupiš�, rekon-
strukci všech mostù na trati, moderniza-
ci zabezpeèovacího a sdìlovacího 
zaøízení, úpravu trakèního vedení a na-

pájení. Souèástí bude také rekonstrukce 
výpravní budovy, výstavba ústøedního 
stavìdla, úplná pøestavba podchodu       
a dalších více než 200 stavebních 
objektù v železnièních obvodech Jih, 
Osobní nádraží a  Sever. 

Práce na železnici si vyžádají øadu 
dopravních uzavírek: 

Obvod Jih
- rekonstrukce trati a trolejového ve-

dení, rekonstrukce propustkù a podjez-
du, výstavba protihlukové a zárubní zdi, 
další etapy, pokraèování z roku 2005.

Dopravní omezení bìhem stavby: 
- úplná uzavírka podjezdu Èajkovské-

ho: kvìten - èervenec 2006
- úplná uzavírka ulice Èajkovského:     

únor - kvìten 2006
Obvod Sever 
- rekonstrukce trati a trolejového ve-

dení, rekonstrukce mostních objektù 
most u ZOO, most U Podjezdu, most      
U Cukrovaru

Dopravní omezení bìhem stavby: 
- úplná uzavírka podjezdu U cukro-

varu: kvìten - èervenec 2006

- úplná uzavírka podjezdu U Podjezdu: 
kvìten - èervenec 2006

- omezení provozu pro IAD v podjezdu 
Drážïanská smìr Krásné Bøezno: 
èervenec - listopad 2006

Osobní nádraží 
- demolice vybraných objektù, zahá-

jení rekonstrukce železnièního spodku      
a svršku, úprava trolejového vedení 
vèetnì nových stožárù TV ve stanici, za-
hájení rekonstrukce podchodu pro ces-
tující, zavazadlového tunelu, výstavba 
nových nástupiš� 1 a 3, rekonstrukce 
mostních objektù

Dopravní omezení bìhem stavby: 
- úplná uzavírka podjezdu Pøedmostí: 

èervenec - listopad 2006
- úplná uzavírka podjezdu u Mariánské 

skály (ul. Hrnèíøská): kvìten - èervenec 
2006

- omezení pohybu v podchodu pro ces-
tující: kvìten - listopad 2006

- uzavírka ulice Pøístavištì: kvìten - 
listopad 2006   

- omezení provozu v Pøístavní ulici 
smìr centrum: únor - kvìten 2006



OBVODNÍ ZPRAVODAJ

Obèanské prùkazy bez strojovì èitel-
ných údajù pøestávají 31. 12. 2008 
platit. Lhùty, v nichž jsou obèané povin-
ni provést jejich výmìnu, jsou stano-
veny podle doby vydání obèanských 
prùkazù.

Další série výmìn obèanských prù-
kazù bude následovat vždy ke konci 
kalendáøního roku až do roku 2008.

obèanské prùkazy
- vydané do 31. 12. 1996 - skonèí 

platnost dne 31. 12. 2006
- vydané do 31. 12. 1998 - skonèí 

platnost dne 31. 12. 2007

Výmìna obèanských prùkazù
bez strojovì èitelných údajù

ŽELEZÁØSTVÍ
ŠROUBEK

Mlýnská 397, Neštìmice
tel.: 472 731 431

NOVÌ V NABÍDCE
•
•
•

 pùjèovna ruèního elektrického náøadí 
 broušení nožù a nùžek
 výroba vložkových klíèù

po-pá 7.30 - 17.00 • so 8.00 - 11.30

PRODEJ
• ruèní a elektrické náøadí, zámky 
• plotová pletiva, lana, øetìzy 
• barvy, laky, lazury, øedidla, štìtce 
• malíøské barvy, váleèky 
• zeminy, rašeliny, chemické postøiky 
• vodoinstalatérský PVC materiál 
• baterie, sifony, kohouty 

Ptaèí chøipka - nejèastìjší dotazy
Pøibližnì po tøech letech se souèasný 

kmen ptaèí influenzy, nazývané také 
chøipka ptákù (influenza A, kmen 
H5N1), rozšíøil z Asie do Evropy.         
V únoru a bøeznu se postupnì vyskytlo 
nìkolik nálezù viru u volnì žijících 
ptákù (pøedevším labutí) ve všech stá-
tech støední Evropy vèetnì Èeska.

Co je chøipka ptákù?
Influenza drùbeže, známá také jako 

ptaèí chøipka, je virové onemocnìní 
postihující ptáky. Postihuje jak volnì 
žijící ptáky, tak drùbež jako slepice, 
krùty, kachny a husy. Postižená zvíøata 
mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti    
a masivnì hynou v prùbìhu 1-2 dnù.

Je chøipka ptákù nebezpeèná       
pro èlovìka?

U lidí je možná infekce úzkým kon-
taktem s infikovanými ptáky nebo 
drùbeží. Aèkoliv souèasná forma viru je 
schopná infikovat èlovìka pouze         
ve výjimeèných pøípadech, mùže mít 
pro infikované osoby fatální prùbìh. 
Nejpravdìpodobnìjší druh kontaktu, 
který je rizikový pro èlovìka z hlediska 
infekce, je v chovu drùbeže a v ptaèích 
útulcích (záchranných centrech, stani-
cích). Lidé by se mìli vyvarovat všech 
zbyteèných kontaktù nejen s podezøelý-
mi zvíøaty, ale i s jejich exkrety (trus, 
kontaminovaný vzduch ve stájích atp.).

Jak lze vyslovit podezøení na ná-
kazu u drùbeže?

Infikovaná zvíøata jsou otupìlá a mají 
naèepýøené peøí, jsou neteèná, odmítají 
se pohybovat, jsou apatická. Pøíjem 
krmiva je velmi omezen, nebo se objeví 
úplné nechutenství. Rovnìž snáška      
se výraznì snižuje, nebo se úplnì 
zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají 
tenkou skoøápku. Nìkterá zvíøata vyka-
zují pøíznaky nachlazení (výtok z nosu, 
kýchání). Zjiš�ovány jsou krváceniny     
a nekrotické zmìny na høebínku a lalùè-
cích, edém hlavy. Mohou se objevit 
otoky a krváceniny.

NESPALUJTE ODPAD DOMA!
V tomto èlánku vás chceme informovat o tom, co byste do kamen èi kotle       

na spalování pevných paliv dávat nemìli, nechcete-li sobì, svým dìtem a sou-
sedùm otravovat vzduch a život.

Pøi spalování odpadù v kamnech, v kotli èi na otevøeném ohništi mùže vznikat 
mnohem více nebezpeèných škodlivin než v prùmìrné spalovnì. Hlavní pøíèiny 
jsou dvì: - teploty, pøi nichž hoøení probíhá jsou nízké

- palivo je nedokonale okyslièováno

Výsledkem je nedokonalé hoøení. Spalujete-li v kamnech odpad, uniká z vaše-
ho komína èpavek, fenoly, kyanidy, dehet, aj... Tyto látky nepøíjemnì zapáchají, 
dráždí sliznice horních cest dýchacích, vedou k bolestem hlavy èi pùsobí jako 
nervový jed. Polyaromatické uhlovodíky obsažené v dehtu jsou dokonce 
prvními látkami, u nichž byl prokázán rakovinotvorný úèinek! Ještì nebezpeè-
nìjšími produkty spalování jsou tzv. dioxiny. Dioxiny zpùsobují mimo jiné 
vývojové vady, neplodnost, hormonální a imunitní poruchy. Napøíklad tetra-
chlorodibenzodioxin  (TCDD) patøí mezi nejsilnìjší syntetické jedy.

Vìcí, které do kamen nepatøí, je mnoho. Zamìøme se na ty, které se tam ocitají 
nejèastìji. Pokud doma pøiložíte do kamen kousek plastu, starou døevotøísku, 
pøekližku, gumu nebo staré obleèení z umìlých vláken, vìzte, že to, co poté 
vychází z vašeho komína, není jen tak obyèejný kouø.

Plasty: jsou obohaceny rùznými látkami, jako jsou napø. zmìkèovadla, barviva 
a stabilizátory. Ty èasto obsahují tìžké kovy (zinek, kadmium), které se po spá-
lení nejen uvolòují do ovzduší, ale zùstávají i v popelu, takže dochází i k zneèiš-
tìní pùdy. Dalšími látkami, které vznikají pøi nedokonalém spalování plastù, 
jsou ftaláty. Tyto látky jsou velmi zákeøné, hromadí se postupnì v lidském tìle    
a jsou dle Svìtové zdravotnické organizace nebezpeènìjší než obávané poly-
chlorované bifenyly (PCB). A proto se radìji rozhlédnìte po svém okolí, kde 
stojí nádoby na tøídìný odpad, a místo do kamen hoïte plasty urèené ke tøídìní 
do žlutého kontejneru.

PVC: je z hlediska kouøových zplodin asi nejnebezpeènìjší z plastù. I pøi doko-
nalém a øízeném spalování pøi vysokých teplotách ve spalovnách vzniká velké 
množství škodlivých látek a jedù jako napø. kyselina chlorovodíková, vinyl-
chlorid, dioxiny, plynný chlor a fosgen. Výrobky z PVC (linoleum, novodurové 
trubky, pláštìnky, ubrusy, hadice) mùžete odložit ve sbìrných dvorech.

Do vašich kamen èi kotle tedy nepatøí žádné plasty, guma, døevotøíska ani 
umìlá vlákna. Nepatøí tam ani žádný jiný odpad. Spalovat v kotli nebo                
v kamnech lze pouze palivo, které je výrobcem ke spalování urèeno, a to odpad    
v žádném pøípadì není.

Jaké jsou pøíznaky chøipky ptákù    
u lidí?

Vyslovit podezøení na chøipku ptákù     
u lidí mùžeme, jestliže:

- jsou podezøení na výskyt nakažených 
ptákù v okolí cca 10 km od jejich 
pracovištì

- onemocní pøíznaky vysoké teploty, 
bolestí hlavy, kašle, obtíží pøi dýchání 
pøibližnì po 7 dnech od kontaktu            
s podezøelým potenciálnì nemocným 
zvíøetem

Upozornìní:
- pravdìpodobnost onemocnìní chøip-

kou ptákù je extrémnì malá.
- pøesto konzultujte s lékaøem a žá-

dejte vyšetøení na chøipku ptákù.

Jak se nákaza pøenáší?
Ptáci infikovaní influenzou hynou       

v prùbìhu krátké doby. Je-li pøíèinou 
influenza lze potvrdit jen ve specializo-
vané laboratoøi. Lidé se mohou 
infikovat úzkým kontaktem s infikova-
nými živoèichy nebo jejich sekrety 
(trus, moè, peøí, uhynulá zvíøata, apod.). 
Dosud nebyl prokázán pøenos nákazy    
z èlovìka na èlovìka.

Co dìlat v pøípadì nálezu mrtvého 
ptáka ?

Na Krajskou veterinární stanici se 
hlásí pouze veškeré vodní ptactvo         
a dravci, ostatní ptactvo jen od 5 ks výše, 
tj. napø. drobné zpìvné ptactvo (kos, 
sýkorka atd.). Úhyn do 5 ks se odstra-
òuje jako bìžný kadáver. Rozhodnì 
platí: Nedotýkat se uhynulého zvíøete!

Telefonní kontakty na osoby, které za-
jiš�ují nálezy uhynulých ptákù, drùbeže 
(nad 5 kusù):

Krajská veterin. správa 475 541 270
MVDr. Hanušová 606 646 537  
MVDr. Suchopár 606 646 525
Další informace naleznete na:
http://www.svscr.cz/files/pt.html

V obvodì stoupá poèet pøepadení
Obyvatelé Neštìmic se v posledních 

letech stále èastìji stávají obì�mi pøe-
padení nebo krádeže. Za posledních pìt 
let jejich poèet mnohonásobnì vzrostl. 
Podle vedoucího místního policejního 
oddìlení nadporuèíka Radomíra Barty 
by k øešení tohoto problému jistì po-
mohlo i další rozšíøení mìstského kame-
rového systému. 

„Krádeží a loupeží je stále více nejen   
v našem obvodì, ale i v dalších èástech 
mìsta. V roce 2000 jsme podle statisti-
ky zaznamenali v Neštìmicích 5 krádeží 
a loupeží, loni jich bylo již 38,“ øíká 
Radomír Barta. 

Lupièi své obìti pøepadávají buï      
za bílého dne pøímo na ulicích, nebo si     
v noci vybírají k pøepadení bary a herny. 
V prvním pøípadì se jejich obì�mi stá-
vají vìtšinou senioøi, dìti a mládež. 

„Starší lidé se èasto nedokáží chovat 
bezpeènì. Napøíklad ukazují, že mají    
u sebe peníze. Zlodìji pak vytrhnou èlo-
vìku tašku nebo kabelku pøímo z ruky. 
Ne vždy se ale dá opatrností krádeži 
zabránit. Dopadli jsme i lupièe, který si 
své obìti vytipovával na poštì. Dùchod-
kyni, která si právì vyzvedla peníze, 
sledoval, a pak ji na pøíhodném místì 
pøepadl a oloupil,“ popisuje Radomír 
Barta. 

Dìti zase zlodìji obírají o mobily, pe-
níze nebo jiné podobné drobné cennosti, 
které mají pøi sobì. Nepoužívají vždy 

hrubé násilí, ale èasto sází na poèetní 
nebo zøejmou fyzickou pøevahu. 

„Jen v ojedinìlých pøípadech lupièi 
používají zbranì. Obvykle využívají 
moment pøekvapení, také slovní vý-
hružky a další formy nátlaku," dodává 
vedoucí neštìmického policejního 
oddìlení. 

Policisté, strážníci i vedení mìsta se 
shodují, že vìtší bezpeènosti by po-
mohlo rozšíøení kamerového systému. 
Magistrát plánuje postupnì umístit 
kamery i v okrajových èástech mìsta. 

„Kamerový systém je jeden z význam-
ných bezpeènostních prvkù pro snížení 
poulièní kriminality pøedevším ve mìs-
tech. Pokud budou dobøe vybrána místa 
pro umístìní kamer, mohou se krádeže, 
loupeže i jiné trestné èiny velice omezit. 
Zlodìji se zaènou tìmto místùm po-
stupnì vyhýbat a i nám tím pádem zbyde 
více èasu, sil a prostøedkù na jiné 
lokality,“ øíká Radomír Barta. 

Celkový poèet trestných èinù v Neštì-
micích a Mojžíøi v posledním roce 
(2005) mírnì klesl a tento trend je 
zaznamenáván i v prvních tøech mìsí-
cích letošního roku. Oproti tomu se 
policistùm zdejšího obvodního oddìle-
ní PÈR v souèinnosti s ostatními služ-
bami Okresního øeditelství PÈR v Ústí 
nad Labem daøí stále více pøípadù 
objasnit. Viníka dopadnou ve více než 
polovinì pøípadù.

- vydané do 31. 12. 2003 - skonèí 
platnost dne 31. 12. 2008

Obèané jsou povinni ve všech pøípa-
dech požádat o vydání nového obèan-
ského prùkazu nejpozdìji do 30. 11.     
(tj. mìsíc pøed skonèením platnosti 
obèanského prùkazu).

Od druhé poloviny roku 2000 jsou 
vydávány obèanské prùkazy se strojovì 
èitelnými údaji. Pouze na OP se stro-
jovì èitelnými údaji se mùže cestovat  
do zahranièí. Tyto obèanské prùkazy 
nepodléhají výmìnì (platí po dobu        
v nich uvedenou).

Správní poplatek
Za vydání nového obèanského prù-

kazu za prùkaz poškozený, znièený, 
ztracený, odcizený nebo za prùkaz obsa-
hující neoprávnìnì provedené zápisy,   
a nebo vydání obèanského prùkazu     
na žádost obèana z dùvodu zápisu nepo-
vinnì zapisovaných údajù, popøípadì    
z jiného osobního dùvodu obèana -  
100,- Kè.

Za výmìnu obèanského prùkazu bez 
strojovì èitelných údajù (starý typ        
za nový) se nevybírá správní poplatek.

Lhùty pro vyøízení
Obèanský prùkaz bude vydán do tøi-

ceti dnù od pøedložení všech dokladù 
potøebných pro jeho vydání pøíslušné-
mu obecnímu úøadu obce èi mìsta s roz-
šíøenou pùsobností. 



OBVODNÍ ZPRAVODAJ

Pøedstavujeme: MŠ Vyhlídka

Psi a nepoøádek, který zpùsobují, 
rozdìlil obyvatele obvodu na dva 
zøejmì nesmiøitelné tábory. Na jedné 
stranì jsou chovatelé rozèilující se nad 
zákazem vstupu psù do místních parkù. 
Proti nim stojí ti, kterým se nelíbí 
chodníky plné psích exkrementù. 
Pøedevším teï na jaøe, kdy opadl sníh    
a odkryl vše, co po psech jejich majitelé 

Psi a nepoøádek se stali jádrem nesváru
øadu mìsícù neuklízeli. 

Podle starostky Miloslavy Válkové 
lidé telefonují nebo posílají e-maily 
úøedníkùm a rozèilují se i na zasedání 
zastupitelstva. 

Proè radnice zakázala vstup psù      
do parkù? 

Ve všech parcích jsou zároveò dìtská 
høištì. Chceme, aby si dìti nemusely 
hrát na místech plných psích výkalù. 
Vìtšina majitelù po nich totiž neuklízí   
a my nemáme dost penìz ani lidí, aby-
chom mohli všechny parky nìkolikrát 
dennì èistit. Dokud se nezaènou pejska-
øi chovat ohleduplnì ke svému okolí, 
nemáme jinou možnost než podobné 
zákazy. 

Mnozí ale mohou namítnout, že      
po psech exkrementy sbírají…

Samozøejmì jsou i lidé, kteøí respektu-
jí zákony a po psech uklízejí. Bohužel je 
jich drtivá menšina. V našem obvodì   
je zhruba 1 700 pøihlášených psù, sku-
teèný poèet je ale odhadován na jednou 
tolik. Podle odborných statistik tento 
poèet psù dennì vyprodukuje pøes     
300 kilogramù exkrementù. Ve speciál-

ních odpadkových koších, které jsou   
po celém obvodì, nacházíme jen zlo-
mek tohoto množství. 

Vra�me se ke špinavým ulicím.       
Na chodnících leží možná tisíce kilo-
gramù výkalù. Co s tím? 

K úklidu používáme speciální vysa-
vaè. Nemùžeme ho ale používat pokud 
je chladno nebo deštivo. S úklidem 
každý rok zaèínáme v jinou dobu, záleží 
na poèasí. Letos jsme poprvé s vysa-
vaèem vyjeli do ulic v polovinì bøezna. 

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: 
 nebo 603 238 566 731 203 567

Mateøská škola Vyhlídka stojí již 18 let 
na východním okraji sídlištì Pod 
Vyhlídkou. Na jaøe se sídlištì zaze-   
lená  a jsou na dosah vycházky do lesù   
a kopcù.

Naše škola má krásnou zahradu, 
kterou využíváme v každém roèním 
období. Je novì vybavená tìlovýchov-
ným náèiním, altánkem, hraèkami a hra-
cími koutky, které jsou plnì k dispozici 
našim malým svìøencùm. Øíkají si Be-
rušky, Koèièky, Žabièky a Èápata.

Prostøedí tøíd je estetické, barevné       
a vyvolává pocit bezpeèí a pohody.

Nabízíme øadu zájmových kroužkù 
napø. Hrnèíøi, Malíøi, Zpìváèci, Za-
hradníci, Sportovky, Poèítaèe. Jezdíme   
s dìtmi plavat, poøádáme výjezdy        
do školy v pøírodì, jezdíme na výlety, 
soutìžíme a poøádáme spoleèné akce      
s rodièi.

Náš školní program „Ve zdravém tìle 
zdravý duch“ je zpracován tak, aby vy-
hovìl všem vìkovým kategoriím a aby 
obsáhl celou škálu vývoje dìtí do nástu-

pu do ZŠ. Náš pøístup je individuální, 
snažíme se v dìtech vybudovat sebedù-
vìru a samostatnost.

Dílèím programem je již dlouhá léta 
„protidrogová prevence“, obsahuje 
zdravovìdu, rodinnou a sexuální výcho-
vu a protidrogovou prevenci. Dalším 
dílèím programem je logopedická 
prevence nazvaná „Hbité jazýèky“. 
Nesmíme zapomenout na dílèí program 
„Šikovné ruèièky a hlavièky“, který     
se zabývá grafomotorikou. Zde cílenì 
rozvíjíme koordinaci ruky a oka, správ-
ný úchop tužky a grafický projev dùle-
žitý pro psaní a ètení. 

Naší pøedností je integrace dìtí se 
speciálními vzdìlávacími potøebami již 
sedmým rokem. Jedna z našich ètyø tøíd 
má snížený poèet dìtí, pouze 15, a právì 
zde integrujeme dìti již sedmým rokem. 
Vládne zde rodinná nálada, klid a vzá-
jemná dùvìra. Pro dìti s handicapem 
vyhotovíme individuální programy, 
„ušité na míru“ možnostem, schopnos-
tem a hlavnì potøebám dìtí. Spolu-
pracujeme s Poradenským centrem 
služeb pro školu a Speciálnì pedagogic-
kým centrem, vydáváme èasopis Èá-
pata. V této tøídì pracují dva speciální 
pedagogové, obor logopedie a psycho-
pedie. 

K dispozici je školní knihovna s od-
bornou literaturou, která je urèena jak 
uèitelùm, tak rodièùm.

Novì jsme letos otevøeli tøídu pro dìti 
5-7 leté. Jsou to naši školáci. Cílem je 
potøebná pøíprava na nástup do ZŠ. Dìti 
zde získávají znalosti a dovednosti opìt 
v hravých èinnostech, ale klademe na nì 
vyšší nároky, které pomohou dìtem lépe 
zvládnout pøechod do „velké školy“, se 
kterou spolupracujeme.

Pøijïte se k nám podívat od 17.4.       
do 21.4. - máme dny otevøených dveøí. 
Tìšíme se na Vás.

Zdraví Vás kolektiv tøinácti pracovnic 
Mateøské školy Vyhlídka.

Pøedstavujeme: MŠ Pastelka

Mateøská škola Pastelka byla otevøena 
roku 1988 a nachází se vedle základní 
školy nad sídlištìm Mojžíø.

Dìti jsou podle vìku rozdìleny         
do dvou tøíd. Mladší dìti - Medvídci, 
chodí do žluté tøídy a dìti 5-6ti leté  
Berušky, mají tøídu èervenou. 

Dìti v naší škole formou hry poznávají 
život v pøírodì, své tìlo, svìt pohádek, 
své okolí, naše mìsto a další tématické 
celky vycházející ze školního vzdìlá-
vacího programu Hrajeme si celý rok.

Starší dìti chodí plavat a dìti z obou 
tøíd jezdí každý mìsíc na pohádková 
pøedstavení do Corsa, chodí do sauny, 
na rùzné výlety, cvièit do tìlocvièny      
v ZŠ Mojžíø. Získaly také øadu diplomù 
a ocenìní v rùzných soutìžích: mìstské 
policie na dopravním høišti, Sdružení 
hasièù mìsta Ústí nad Labem, protidro-
gové prevence, pøehlídky mateøských 
škol, Baby olympiády nebo Máme rádi 
pøírodu.

Každý mìsíc poøádáme tématický 

den. V záøí to byl Èervený a Žlutý den, 
kdy byly dìti pasovány na Medvídky     
a Berušky. V dalších mìsících Den 
podzimníèkù, Den pohádek, Kytièkový 
den, Den pozdravù a další. Po dohodì    
s rodièi organizujeme i veèerní program 
a pøespání v MŠ. 

V prùbìhu celého roku spolupracuje-
me s rodièi a pøipravujeme pro nì rùzná 
vystoupení, besedu s uèitelkou ZŠ nebo 
pracovnicí PPP. 

V loòském roce jsme obì tøídy vyba-
vili novým nábytkem a herny doplnili    
o nové domeèky, molitanové a døevìné 
stavebnice a paravany. 

Na výzdobì celé školky se podílejí 
hlavnì dìti svými výtvory a kolektiv-
ními pracemi.

Veselá a kamarádská nálada, klidný    
a individuální pøístup k dìtem napo-
máhá vytváøet rodinnou a pohodovou 
atmosféru celého dne, ke které jistì 
výraznì pøispívá i sehraný kolektiv 
pracovnic naší MŠ. 
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Aktuální nabídka do 3. 4. 2006:
Krásné Bøezno

2Rozcestí 721/1 è.b. 26  o velikosti 1+0 26,2 m
2Rozcestí 721/1 è.b. 63  o velikosti 1+0 26,2 m

Neštìmice, Mojžíø
2J.Plachty  184 è.b. 11 o velikosti  1+1 35,3 m
2J.Plachty  179 è.b. 23 o velikosti  1+1 33,1 m

Pøipravované byty pro projednání a následné zveøejnìní (konec dubna 2006):
Krásné Bøezno

2U Piv. zahrady 691/26 è.b. 31 o velikosti 1+3 66,6 m
Neštìmice, Mojžíø

2Studentská 344 è.b. 6 o velikosti  1+3 63,3 m
2J.Plachty  181 è.b. 3  o velikosti 1+3 78,3 m
2J.Plachty  182 è.b. 2  o velikosti 1+4 99,7 m
2J.Plachty  185 è.b. 12 o velikosti  1+2 60,2 m

Bližší informace o prodeji sdìlí osobnì Helena Vondráèková, vedoucí odboru 
správy obecního majetku, telefon  472769122  nebo  na  http://www.volny.cz/umo-
nestemice.

Prodej volných bytových jednotek

ZVEME VÁS DO NOVĚ OTEVŘENÉ PRODEJNY

KOJENECKÉ
DĚTSKÉ
DÁMSKÉ

KOJENECKÉ
DĚTSKÉ
DÁMSKÉ

KOJENECKÉ
DĚTSKÉ
DÁMSKÉ

KOJENECKÉ
DĚTSKÉ
DÁMSKÉ

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

otevřeno:  po - pá  9 - 17 hodin

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

Radní podpoøili dobrovolné hasièe
Dobrovolní hasièi z Mojžíøe dostali 

letos od radnice dotaci 250 000 korun. 
„Je to na celkový provoz vèetnì objek-

tu hasièské zbrojnice. Velká èást je tedy 
na energie a výstroj èlenù družstva,“ øíká 
starostka Miloslava Válková. 

Dobrovolný hasièský sbor v Mojžíøi 
má více než stoletou tradici. V souèasné 
dobì ho tvoøí 48 èlenù. Loni zasahovali  
u 8 požárù. 

„Zásahy nebyly svým rozsahem pøíliš 
nároèné. Pomáhali jsme i po srpnové 
vichøici, kdy nárazy vìtru polámaly øadu 
stromù,“ øíká Josef Dašek, velitel výjez-
dové jednotky.

V loòském roce se dobrovolní hasièi 
zúèastnili také 10 soutìží. Nejvìtšího 
soutìžního úspìchu dosáhli na memo-
riálu S. Enocha v Povrlech. V konkuren-
ci osmi družstev zvítìzili. 

„Dále jsme získali dvì pìkná druhá 
místa v soutìži hlídek v požární vše-
strannosti na Varvažovì. Zde se nám 
také poprvé podaøilo vyslat na start 

hlídku složenou z našich žen. Na soutìži 
Noèní útok v Telnici jsme za silné kon-
kurence obsadili 3.místo,“ vyjmenovává 
úspìchy starosta SDH Mojžíø Jiøí 
Hladík. 

Dalším úspìchem bylo i druhé místo   
v okresní soutìži Požárního Sportu. 
Bìhem roku dobrovolní hasièi také 
musejí udržovat a opravovat techniku     
i celý objekt zbrojnice. Celkem takto 
odpracovali 116 hodin a dalších 79 pro-
žili na spoleèných odpoèinkových 
akcích. 

Bohužel, dobrovolní hasièi jen velice 
tìžko hledají své nástupce mezi dìtmi. 
Do kroužku jich chodí jen pìt. 

„Rodièe tìchto dìtí pøispívají roènì 
èástkou 50 korun na dítì. To opravdu 
není hodnì. Spíš záliby dnešních dìtí 
jsou jiné a hasièina pro nì není až tak 
atraktivní koníèek,“ uvažuje Jiøí Hladík.

Dìti v zájmovém kroužku uèí støídavì 
èlenové družstva. Jednou týdnì se zdo-
konalují v hasièských dovednostech. 

Internetové stránky mojžíøských dobrovolných hasièù: www.sweb.cz/sdhmojzirInternetové stránky mojžíøských dobrovolných hasièù: www.sweb.cz/sdhmojzir

Program Kulturního domu Corso
         Telefon: 475 500 462, e-mail: corso@volny.cz

Spoleèenský sál:
5. 4. 17.00 Koncert ZŠ a ZUŠ Krásné Bøezno
15. 4. 20.00 TANEÈNÍ ZÁBAVA (poøádá kulturní sdružení Jekhetané)
19. 4. 9.30 O ÈERVENÉ KARKULCE

Pohádka v podání Malého divadélka Praha.
Zadáno pro MŠ a maminky s dìtmi na MD.

22. 4.      9.00 - 13.00    AKVARISTICKÁ BURZA 
23. 4.      8.00 - 11.30    SBÌRATELSKÁ BURZA
29. 4. 19.30 NEPIJTE TU VODU

Pøedstavení Docela velkého divadla a Divadla U Hasièù Praha.
Komedie Woodyho ALLENA o americké rodinì, která v dobì stu-
dené války hledá na americké ambasádì v nejmenované malé 
východní zemi útoèištì pøed komunistickou policií. 

Divadlo:
1. 4. 15.00 POPELKA

Na motivy klasické pohádky nastudoval divadelní soubor Mladá 
scéna. Pro dìti od 5 let.

8. 4. 15.00 ROZPUSTILÉ POHÁDKY
Revue pohádek z pouti v kombinaci èinohry s loutkami a maskami. 
Pro dìti od 3 let. Hraje Divadlo bez opony.

15. 4. 15.00 KOCOUR V BOTÁCH
Pohádku o chytrém kocourovi a jeho pánovi hraje divadelní 
soubor Mladá scéna. Pro dìti od 3 let.

22. 4. 15.00 CÍSAØ CHCE NOVÉ ŠATY
O tom, co se stane hloupému a domýšlivému císaøi, hraje divadlo 
Rozmarýnek Most. Pro dìti od 5 let.

29. 4. 15.00 MÙJ MEDVÌD FLÓRA
O nalezeném medvídkovi na hraní pro všechny hraje divadelní 
spoleènost Kejklíø. Pro dìti od 5 let.

Klubovny: - aerobik pro ženy
- bøišní tance
- pravidelné jednání Kulturního svazu obèanù nìmecké národnosti  

a Asociace léèitelù
- Kruh pøátel Bruno Gröninga
- Cesta k harmonii tìla a duše  semináøe a pøednášky

Pøipravujeme:
23. 5. POSTEL PLNÁ CIZINCÙ aneb Rodinná pouta na cestách

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

Hrbovická 6, Ústí n. L.
tel.: 475 210 579, 604 201 875

PRO VÁŠ DŮM ČI BYT
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MARKÝZY

Hrbovická 6, Ústí n. L.
tel.: 475 210 579, 604 201 875
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Dotazy, námìty a pøipomínky pro zpravodaj ÚMO Neštìmice: 

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

   

Krátké zprávy z našeho 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.

Strážníci školí seniory i proti podvodùm
kvùli opravám kanalizace a pøestavbì 
Mírového námìstí. Také jim øíkáme       
o novém silnièním zákonì. Øada z nich 
sice má øidièský prùkaz, ale získali ho 
pøed ètyøiceti, padesáti lety a od té doby 
se dopravní pøedpisy hodnì zmìnily. 
Oni se ale obvykle stále øídí tìmi, které 
se nauèili,“ vysvìtluje Kateøina Dimová.

Bìhem druhé pøednášky se dùchodci 
dozvìdí, jak chránit svùj majetek i sebe. 
Strážníci jim vedle bìžných rad ukazují  
i základy sebeobrany.

„Bohužel starší lidé jsou více dùvìøiví, 
to je jejich mínus, a jsou proto velice 
èasto terèem podvodníkù a zlodìjù. Mu-
síme jim neustále opakovat, že do bytu 
nemají pouštìt cizí lidi a už vùbec jim 
nedávat peníze, i kdyby tvrdili, že je 
poslal jejich pøíbuzný,“ dodává Kateøina 
Dimová.

Strážníci zaèali školit ústecké dù-
chodce, aby se dokázali ubránit pod-
vodníkùm. Služba prevence kriminality 
a dopravní výchovy, která sídlí v Zámec-
kém parku v Krásném Bøeznì, se zatím 
zamìøovala hlavnì na dìti. 

„Staøí lidé, stejnì jako školáci, patøí 
mezi ohrožené skupiny. Oslovili jsme 
proto všechny domovy a kluby dùchod-
cù s nabídkou pøednášek,“ øíká Kateøina 
Dimová. 

Strážníci nabízejí dvì pøednášky, první 
se týká chování v mìstském provozu. 

„Samozøejmì tito lidé pravidla znají, 
ale èasto si je už neuvìdomují, a nebo    
na nì pøi chùzi po mìstì pøíliš nemyslí. 
Vysvìtlujeme jim proto, kde by mìli 
pøecházet a kde je to naopak zakázáno. 
Radíme, kudy by mìli chodit, když je 
nyní celé centrum mìsta rozkopané 

Vybudujeme další nové dìtské koutky
V obvodì vzniknou v letošním roce 

nové dìtské koutky za milion korun. 
„Jsou to akce, se kterými jsme zaèali      

v loòském roce. Budeme pokraèovat      
s postupným rušením nevyhovujících 
pískoviš� a nahrazovat je novými dìt-
skými koutky,“ øíká starostka Miloslava 
Válková. 

Loni na sídlištích v obvodì vzniklo    
12 rùzných koutkù s prolézaèkami nebo 
krytými pískovišti. Dohromady za nì 
radnice zaplatila dva miliony korun,        
z toho ètvrtinu investovala až dodateènì. 
Peníze totiž vybrala od svých dlužníkù. 
V letošním roce vznikne nejménì šest 

nových koutkù pro dìti a desítky starých 
zdevastovaných zaniknou. Nevyhovují 
novým hygienickým i bezpeènostním 
pøedpisùm. 

Podle starostky Miloslavy Válkové     
se bude postupovat podle stejného klíèe 
jako v minulosti: „My se snažíme zma-
povat jedno sídlištì, zrušit tam všechny 
koutky a vybudovat nové. Odzkoušeli 
jsme si, že ve velkém sídlišti, když se vy-
buduje jen jeden koutek, tak je to tak 
velký nápor dìtí, že hrozí jeho likvi-
dace.“ V jednom sídlišti proto obvod 
buduje najednou nìkolik koutkù, aby   
se dìti nesoustøedily jen na jediné místo. 

Do Chlumce pøijede Šíp s Náhlovským
Josef Alois Náhlovský a Karel Šíp, pøední èeští bavièi, pøijedou 

13. dubna 2006 do kulturního domu Chlumec se svým zábavným 
poøadem plným scének Sanatorium. Vstupenky jsou již nyní v pro-
deji a mùžete si je zakoupit v chlumeckém kulturním domì.

- radnice chystá opravu kaplièky v ulici Sibiøská. Ta stojí uprostøed novì 
zrekonstruovaného parku. Nová fasáda bude stát 40 000 korun; 

- obyvatelé domù pro neplatièe v Matièní ulici dluží dohromady milion korun. 
Nìkolik rodin s nejvìtšími dluhy bylo už vystìhováno. Postupnì ale pøijde øada        
i na ostatní. Z Matièní ulice obvykle odcházejí na ubytovnu, pokud neplatí i tam, 
skonèí na ulici. Do uvolnìných bytù II. kategorie v Matièní ulici stìhuje radnice 
neplatièe z bytù I. kategorie z okolních sídliš� neštìmického obvodu;

- obvod již prodal vìtšinu bytù, které vlastnil. V souèasné dobì má okolo       
800 bytù, na zaèátku privatizace jich bylo pøes 3 000. 

„V souèasné dobì zbývá jen pár jednotlivých bytù. Jejich nájemníci vìtšinou 
neplatí a jsou zažalováni. Èekáme tedy na konec soudního sporu,“ øíká starostka 
Miloslava Válková. Nìkteré domy zatím radnice nesmí prodat, protože na jejich 
rekonstrukci dostala státní pøíspìvek nebo na nich vázne zástavní právo. Nechá       
si také pár desítek bytù pro sociálnì potøebné. 


