
Ústecká ZOO pøipravila nové atrakce

èervenec 2006

PODÌKOVÁNÍi za zajištìní prùbìhu voleb
Starostka Neštìmic Miloslava Válko-

vá dìkuje všem, kteøí pomáhali zajistit 
klidný prùbìh voleb do Poslanecké 
snìmovny Parlamentu ÈR ve dnech
2. a 3. èervna 2006. 

Konkrétnì podìkování mimo jiné patøí 
všem pracovníkùm úøadu mìstského ob-
vodu, všem èlenùm komisí, øeditelùm 
ZŠ v ulici Hluboká v Neštìmicích, 
ZŠ Mojžíø, ZŠ v ulicích Neštìmická a 
Na Vyhlídce, ZŠ v ul. Husova v Krásném 
Bøeznì, Stavebnímu uèilišti v Krásném 
Bøeznì, øeditelce Základní školy prak-
tické ve Studentské ulici, vedení T-Port,
vedení KD Corso.

Zoologická zahrada má letos v létì 
pro návštìvníky nìkolik nových atrak-
cí. Ten, kdo bude mít štìstí, projede se 
na slonovi. Na cestách mezi výbìhy 
mùžete bìžnì potkat lemuøí rodinku 
na procházce a nebo si prohlédnout zbru-
su novou expozici pro levharty snìžné. 
Už pøíští rok se navíc možná na zvíøata 
podíváte z výšky.

Pojížïka na slonovi
Slonice Delhi a Kala patøí bezesporu 

mezi nejvìtší hvìzdy ústecké ZOO.
Po celé léto teï máte šanci projet se 
na jejich høbetu. Potøebujete k tomu ale 
dávku štìstí. Speciální kupón totiž do-
stane jen každý dvoustý návštìvník.
„Každý všední den se na slonici mohou 
projet tøi až ètyøi lidé. Dohodli jsme se 
s chovateli, že to je poèet, který zvíøata 
dokáží zvládnout, aniž by to narušilo 
jejich režim. Kupóny rozdává pokladní, 
u které poèítaè pøíchozí návštìvníky 
sèítá. Vše ale jen do druhé hodiny 
odpoledne, protože pak zaèíná cvièení 
a výherce se musí s kupónem pøihlásit 
u ošetøovatele,“ popisuje vedoucí propa-
gace ZOO Vìra Vrabcová. Výherci mají
vìkové omezení. Na slona nesmí nikdo 
mladší 12 let. Další limity, napøíklad 
ve váze, nejsou. 

„Pouze starší lidé by mohli mít pro-
blém na høbet vylézt. Výherce mùže 
samozøejmì kupón darovat nìkomu 
jinému. Platí ovšem pravidlo, že jízda 
se musí uskuteènit ten den. Pouze ve vý-
jimeèných situacích je možné se do-
mluvit na jiný termín. Nìkdy to musejí 
udìlat i sami chovatelé, tøeba z dùvodu 
špatného poèasí, nebo pokud budou 
slonice nervózní,“ øíká Vìra Vrabcová.
Projíždky se konají jen ve všední dny,
o víkendu slonice odpoèívají.

Lemurové dobrodruzi
Ústeètí lemuøi dostali letos pro svou 

zábavu nový volný výbìh se speciálnì 
upraveným stromem. Pár dní se jím zde 
bavili, ale pak ho zaèali využívat k útìku 
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ze svého výbìhu. Bìhem dne je tak mù-
žete bìžnì potkat na cestách uprostøed 
ZOO.

„Už když jsme výbìh stavìli, poèítali 
jsme s touto možností, takže nás 
nepøekvapila. V šoku ale trochu bývají 
návštìvníci. Každou chvíli k nám nìkdo 
pøijde, aby nás upozornil, že nám utekli 
lemuøi,“ øíká s úsmìvem Vìra Vrabcová.
V žádném pøípadì by se jich ale návš-

tìvnici nemìli dotýkat a už vùbec ne je 
krmit.

„Nehrozí, že by lidem mohli lemuøi 
ublížit, právì naopak, pokud si jich ne-
budou všímat. Funguje tu systém, že se 
na veèer stahují zpátky do své ubikace, 
kde mají zázemí a dostanou tam najíst. 
Pokud by je lidé krmili, lemuøi by se 
mohli potulovat po zahradì i v noci, 
protože by je domù netáhl hlad,“ vysvìt-
luje Vìra Vrabcová.

...pokraèování na str. 2

Fotbalové høištì v ústeckém Mojžíøi se 
letos poprvé ve své historii zazelenalo. 
Obvodní radnice tu nechala vybudovat 
nový speciální trávník. Rekonstrukce 
areálu zaèala loni, protože špatný povrch 
høištì sportovcùm nevyhovoval.

„Náklady dosáhly ètyø milionù korun. 
Èást penìz šla z našeho obvodního 
rozpoètu, èást z mìstského a souèasnì 
jsme použili dotaci i od fotbalového 
svazu,“ øíká starostka obvodu Miloslava 
Válková.

Høištì, kde trénují hlavnì dìti, mìlo 
škvárový povrch. Trenéøi i rodièe si stì-
žovali, že mladí sportovci musejí hrát 
ve velice prašném prostøedí. 

„V souèasné dobì jsou položeny 
všechny vrstvy nového povrchu, je za-
seto, a protože poèasí nám pøeje, tak 
tráva se nám i zazelenala. Je dokonèený 
zavlažovací systém. Støídavì podle po-
èasí tedy i zaléváme a høištì se urèitì 
vylouplo do krásné podoby,“ popisuje 
starostka Válková. Fotbalisté zde ode-
hrají první zápas již v záøí tohoto roku. 

Høištì v Mojžíøi
má nový povrch
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Kalendáø odvozu odpadù
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, tele-
vizory, 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 sbìrných 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.

Termíny svozu: 
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 14.11. Mojžíø - Hlavní, Horní, Jindøicha Plachty, K Haldì, Strážná, 

Vodaøská, Žitná
Støeda 15.11. Neštìmice - Na Skalce, Peškova, Picassova, Ryjická, Sibiøská
Ètvrtek 16.11. Neštìmice - Dubová, Hluboká, Jánského, Kvìtinová, Májová, 

Milešovská, Na Výšinì, Národní, Opletalova, Pod Úvozem, Sportovní, Student-
ská, Turistická, U Radnice, Zelená

Úterý 21.11. Neštìmice - Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, Veslaøská, V Ús-
traní, Železná

II. etapa: Krásné Bøezno
Støeda 22.11. Èechova, Ke Tøem køížkùm, Obvodová, Neštìmická (sídlištì 

Pod Vyhlídkou), Rozcestí.
Ètvrtek 23.11. 1. Máje, Èelakovského, Družstevní, Erbenova, Husova, Høbi-

tovní, K Mlýništi, Karoliny Svìtlé, Keplerova, Krátká, Matièní, Na Bøehu, 
Na Rybníèku, Na Sklípku, Na Vinici, Nový svìt, Pekaøská, Plavecká, Podmo-
kelská, Postranní, Pøíkopy, Rùžová, Svádovská, U Pivovarské zahrady, U Potùè-
ku, U Studánky, V Doubravì.

Pátek 24.11. Anežky Èeské, Dr. Horákové, Dvojdomí, Janáèkova, Jung-
mannova, Neštìmická è.1 a è.3, Pøemyslovcù, Žežická.

Úterý 28.11. Drážïanská, Køižíkova, Na Náspu, Na Skládce, Pøístavní, 
V Háji, V Oblouku, Vojanova, Výstupní.

Svoz vakù s odpady ze zelenì:
Termín výdeje vakù pro podzimní svoz odpadu ze zelenì je stanoven na dny 

od 16.10. do 20.10. 2006. Svoz vakù naplnìných listím a trávou bude proveden 
od 30.10. 2006.

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

uvedeny èasy pøíjezdu svozového vozidla. Odpad je nutno pøedat osobnì 
zodpovìdnému pracovníkovi.

Mojžíø, Neštìmice, Krásné Bøezno - datum svozù: 24.8. a 23.11.
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

Ústecká ZOO pøipravila nové atrakce
...pokraèování ze str. 1
Nové pøírustky
Od loòského roku pøibyly pøedevším 

nové pavilony a výbìhy. V horní èásti 
zahrady napøíklad vznikl rozsáhlý výbìh 
pro gepardy.

„Na velké nevyužité louce jsme posta-
vili malý pavilonek. Gepardi totiž nepo-
tøebují pøíliš velké zázemí. Mnohem dù-
ležitìjší je velký výbìh, a ten teï dostali. 
Pøed otevøením jsme pøevezli náš pár 

ženým. Stejnì jako loni se tu budou 
prezentovat ústavy sociální péèe a 
chránìné dílny.

„V celém areálu budou mít své stánky 
a prodávat výrobky. U restaurace Koliba 
pak bude k vidìní napøíklad výcvik sle-
peckých psù. Budeme také køtít mládì 
levharta mandžuského, které se narodilo 
v polovinì dubna, je to zatím náš 
nejvzácnìjší letošní odchov,“ popisuje 
plány Vìra Vrabcová.

Cesta na vrchol
Každý letní mìsíc pøijde do ZOO více 

než 20 tisíc lidí. Návštìvnost je ale pøímo 
závislá na poèasí. Pokud jsou napøíklad 
parna, jako tomu bylo na zaèátku letoš-
ního èervence, lidé se zahradì spíše 
vyhýbají. Mimo jiné je odrazuje prudký 
kopec, který musejí zdolávat za  tropic-
kých teplot. Loni vyvážel návštìvníky 
na vrchol eletromobil. Byl ale velice 
poruchový a zahrada ho musela vrátit 

gepardù do pražské ZOO, kde 
našli azyl. Nyní už jsou zpátky 
a brzy se k nim pøidá i samice 
Jane, která je po nároèné operaci 
kyèelního kloubu, a musí být 
zatím ve speciálním výbìhu, 
aby si neublížila,“ popisuje Vìra
Vrabcová.

Z nových druhù pak zaèala ús-
tecká zahrada chovat muntžaky 
malé. Jde o druh jelínka, který 
pochází z Asie. V areálu ZOO je 
najdete v dolní èásti.

Zaèátek školního roku
První víkend školního roku 

bude v zahradì opìt patøit posti-

výrobci.
„Mìl problémy hlavnì pøi jízdì 

z kopce, kdy brzdil motorem,
a ten to nezvládal,“ øíká Vìra
Vrabcová.

Uvažuje se proto o jiné vari-
antì, možná už pøíští rok zaène 
stavba visuté lanovky.

„Splnila by hned dvì funkce, 
jednak by se lidé pohodlnì dos-
tali do horní èásti zahrady, a pak 
jen klidnì sešli dolù. Navíc by 
lanovka byla novou atrakcí, pro-
tože pohled na výbìhy z vrchu by 
byl skuteènì unikátní,“ dodává 
závìrem Vìra Vrabcová.

È N Í

KRÙTKOVÁ
• zhotovení nových brýlí i na lékaøský pøedpis
• mìøení zrakové ostrosti
• opravy brýlových obrub (kovové i plastové)
• prodej optických doplòkù
• aplikace kontaktních èoèek

SLEVA NA NOVÉ BRÝLE
dìti 10% • studenti a dùchodci 5%
Žukovova 54/82, Ústí n. L. - Støekov

tel.: 475 532 986 
otevírací doba:

po - pá  9.00 - 12.00  14.00 - 17.00 

NAVŠTIVTE NÁS JSME TU PRO VÁSNAVŠTIVTE NÁS JSME TU PRO VÁS

PTIKO

Rozsáhlé èerné skládky zmizely z lo-
kalit Nový svìt, Matièní a Svádovské 
ulice. Jejich likvidace pøišla neštìmic-
kou radnici na zhruba 50 tisíc korun. 

„Skládky vznikaly po dlouhou dobu 
ve vybydleném domì a jedné podobnì 
znièené garáži. Šlo o soukromý majetek, 
takže jsme majitele vyzývali, aby nepo-

Radnice nechala zlikvidovat skládky

øádek uklidili. Ti však nijak nereago-
vali,“ popisuje situaci vedoucí odboru 
životního prostøedí Eduard Hruška. 

Skládky se tak dál rozrùstaly, do okolí 
se z nich šíøil zápach a hrozilo, že se 
stanou ohniskem vzniku epidemie žlou-
tenky nebo infekèní nemoci. 

„Rozhodli jsme se proto nepoøádek 
zlikvidovat a objekty zabezpeèit, aby tu 
nové skládky už nemohly vznikat. Ná-
klady na celou akci teï budeme vymáhat 
po majitelích obou nemovitostí,“ øíká 
Eduard Hruška. 

Souèasnì veøejnì prospìšní pracovníci 
uklízeli v okolí Matièní ulice, kde se od-
padky povalují pomìrnì bežnì . 

„Musíme tu uklízet každý týden. Sice 
nás to zatìžuje, protože bychom rádi 
více pozornosti vìnovali dalším místùm, 
ale bohužel jedinì pravidelný úklid tu 
dokáže zabránit vzniku nových rozsáh-
lých èerných skládek. Ke zlepšení sou-
èasného stavu by nám mìl pomoci novì 
vybudovaný kamerový systém a v sou-
èinnosti s mìstskou policií, následné 
postihy tìch, kteøí zde nakládají s od-
pady v rozporu s platnou legislativou,“ 
dodává závìrem Eduard Hruška. 

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!

Dìti pomáhaly na Den zemì
Neštìmiètí školáci uklízeli nepoøádek 

v ústeckých lesích. Pátý rok po sobì tak 
slavili Den zemì. Úklidové akce uspoøá-
dala Základní škola v Neštìmicích
ve dnech od 24. dubna do 2. kvìtna. Dìti 
u sídliš� Na Vyhlídce, Skalka, Mojžíø, 

Pronájem bytù

Uzávìrka podání žádosti je 31. 7. 2006.
Bližší informace podá: Úøad mìstské-

ho obvodu Ústí nad Labem  Neštìmice, 
pí. Seèanská, U Radnice 229, telefon: 
472 769 119.

Mìstský obvod Ústí n.L. - Neštìmice 
vyhlásil výbìrové øízení na pronájem 
bytové jednotky s licitací ceny „právo 
na uzavøení nájemní smlouvy“

Na Výšinì a Krásném Bøeznì v bažant-
nici nasbíraly na 250 pytlù odpadkù. 
Nejstarší z nich uklízely i v okolí jedné 
z ústeckých dominant Erbenovy vyhlíd-
ky. Jako odmìnu za práci si dìti upekly 
buøty na ohni a ty nejmenší z prvních tøíd 
si navíc pochutnaly na dortech od spon-
zora akce firmy INPEKO.

adresa è.b. velikost k.ú.
a kateg.

Železná 379 13 1+1  I. Neštìmice
Mlýnská 24  6 1+1  I. Neštìmice
Pøemyslovcù 614/2  1 1+1  I. Kr. Bøezno
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Program KD Corso
19. 8. Romský festival

- okresní kolo
28.-29.8. prodej levného zboží 
8. 9. pøedstavení pro prvòáèky 

ve spolupráci s ÚMO 
Neštìmice

13. 9. 9.30 pohádka pro MŠ:
Krakonoš - pán hor 

15. 9. 20.00 módní pøehlídka - salon 
Kleopatra

17. 9. 8.00 sbìratelská burza 

Mateøská škola Písnièka byla zpro-
voznìna v kvìtnu 1984 jako spoleèné 
zaøízení mateøské školy a jeslí. V sou-
èasné dobì je ètyøtøídní s kapacitou 110
dìtí.

Budova stojí v klidné èásti Neštìmic, 
mimo hlavní komunikace. Je obklopena 
rozsáhlou školní zahradou plnou vzrost-
lých jehliènanù, je vybavena horolezec-
kou stìnou, klouzaèkou, houpaèkami a 
prùlezkami.

„Dìti zahradu celoroènì využívají ke 
svým hrám. Naši mateøskou školu na-
vštìvují dìti od 3 do 6 let. Jsou umístìny 
ve smíšených tøídách, kde se setkávají 
dìti všech vìkových skupin,“ vysvìtluje 
zástupkynì øeditelky Dana Jará. Jedná se 
o tøídu „Skøítkù“, „Pastelek“, „Gumíd-
kù“ a „Skøivánkù“. Výhodou tìchto tøíd 
je rozvoj sociálních vztahù dìtí, jejich 
individuálních dovedností a upevòování 
harmonického soužití mezi dìtmi rùz-
ného vìku.

„Naši pedagogiètí i provozní pracov-
níci rozvíjí citlivým pøístupem osob-
nosti dìtí. Jejich pøání a potøeby jsou 
pro nás na prvním místì,“ øíká Dana 
Jará. V odpoledních hodinách mají dìti 
možnost docházet do zájmových krouž-
kù, které vedou kvalifikované uèitelky.

Pøedstavujeme: Mateøská škola Písnièka
Funguje tu výtvarný kroužek, pohybový 
kroužek a kroužek hry na flétnièku.

V rámci projektu Zdravé mìsto získala 
mateøská škola v letošním školním roce 
grant na nákup balanèních míèù. Dnes 
jsou plnì využívány pøi cvièení s dìtmi. 

Školka se také zapojila do celorepubli-
kového projektu „Medvídek Nivea“. 
Úèastní se výtvarných, sportovních
a hudebních soutìží. Pravidelnì poøádá 
„Noèní párty s Písnièkou“ s nauènými 
a zábavnými programy. Této akce se 
mohou úèastnit i dìti, které døíve školku 
navštìvovaly, ale jsou z nich již školáci. 

Každým rokem se úèastní dìti i pla-
veckého výcviku. Bìhem celého roku 
jezdí na školní výlety nebo ozdravné 
pobyty. Pravidelnì jsou do školky zváni 
osvìdèené divadelní spoleènosti, poøá-
dány besídky, karnevaly, oslavy a lou-
èení s pøedškoláky. Všech akcí se mohou 
úèastnit i rodièe dìtí. 

„O správnosti našeho postupu svìdèí 
i to, že dìtem se ve školce líbí natolik, 
že nìkteré ani nechtìjí odcházet odpo-
ledne s rodièi domù. Naše celoroèní 
práce smìøuje k tomu, aby byly spoko-
jené nejen naše dìti, ale i jejich rodièe,“ 
dodává závìrem Dana Jará.

Nízkoprahový klub Nový svìt - Èlovìk v tísni, spoleè-
nost pøi ÈT, o.p.s.

Matièní 182, 400 07, Ústí nad Labem - Krásné Bøezno, 
øeditelka: Mgr. Kamila Zinèenková
vedoucí aktivit: František Deèman
tel.: 475 500 639, 775 069 739
e-mail: kamila.zincenkova@clovekvtisni.cz,

f.decman@centrum.cz
Aktivity  pro  mladší dìti: 
po - pá 13.00 - 19.00 - pøedškolní pøípravka, didaktické hry, výtvarná výchova, 

zpívání dìtského sboru, míèové hry, kroužek break dance, práce na PC, 
stolní fotbal, stolní tenis

Aktivity  pro  starší dìti:
po - pá 13.00 - 19.00 - zpìv sboru Romská 14, breakování, výtvarná výchova, 

míèové hry, tanec, práce na PC, stolní fotbal, stolní tenis, šipky
Prázdninový program:
1. - 4.7. Nìmecko-èeský hip hop workshop v NK Nový svìt
10. - 23.7. Mezinárodní workcamp v NK Nový svìt:
10.7. Seznámení mladých cizincù s dìtmi a lokalitou Nový svìt
11.7. Ekovýlet do pøírody  Nová Ves, Vysoký Ostrý, hrad Støekov
12.7. Budování fotbalového høištì v Matièní ulici
13.7. Turnaj ve florbale v Matièní ulici
14. - 16.7. Víkend workcampistù v Èeském støedohoøí
17. - 19.7. Malování prostor Nízkoprahového klubu Nový svìt
20.7. Koupání v Brné
21.7. Akustický koncert The Boom v NK Nový svìt, kytary, bubny, táborák 

na zahradì
22.7. Zábavné odpoledne plné her a soutìží
17. - 23.7. Letní dìtský tábor pro dìti ve Skalici u Litomìøic
27.7. Turnaj ve fotbale v Matièní ulici
29.7. - 5.8. Letní dìtský tábor v Úštìku
1. - 3.8. Letní škola pro mládež z lokality Nový svìt na Hrádku u Rané
8.8. Divadelní workshop, táborák, kytary, bubny, tanec na zahradì
10.8. Výlet s dìtmi na Blansko

Hledáme dobrovolníky pro práci s dìtmi a mládeží. Pokud chcete vést pravidelný 
kroužek podle vašeho výbìru èi se podílet na poøádání jednorázových akcí, nevá-
hejte a kontaktujte nás. Tìšíme se na vás!

Pøedstavujeme: Nízkoprahový klub Nový svìt

www.volny.cz/racek.dobrota
Jaroslav Tesaø
mobil: 777 623 154

MÁCHOVO JEZERO
zveme vás na

do chatové osady Racek a Dobrota
ve Starých Splavech

Radnice zvyšuje bezpeènostní opatøení
Radnice zvyšuje bezpeènostní opatøe-

ní. Mìla by chránit úøedníky pøed jejich 
klienty.

„Nejvìtší problémy máme tam, kde 
úøedníci èasto jednají s lidmi. Je to 
hlavnì úsek pøestupkù a sociální odbor.
Pokud navíc úøednice sedí v kanceláøi 
sama, jsou hrubá slovní napadení èastá,“ 
øíká starostka Miloslava Válková.

Každý úøedník na úseku pøestupkù 
proto dostal pager, aby mohl v nouzi 
okamžitì zavolat strážníka mìstské 
policie.

„Pøipravujeme namontování kamer 
do všech pater úøadu. Zatím jsme vyna-

ložili 150 000 korun a poèítáme, že se 
èástka ještì zdvojnásobí,“ dodává 
starostka.

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



OBVODNÍ ZPRAVODAJ

Dotazy, námìty a pøipomínky pro zpravodaj ÚMO Neštìmice: 

e-mail: zpravodaj@prpro.cz
adresa: PRpro s.r.o., Benešovská 432, 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.

- mateøská škola Motýlek oslavila 6. èervna 20 let výroèí èinnosti. Akci pøi-
pravil celý tým pracovníkù mateøské školy. Dìti mìly možnost hrát si na skákacím 
hradu, shlédnout divadelní zábavný poøad - od souboru Svá�ovo divadlo. Pro rodièe, 
absolventy a pozvané hosty si dìti pøipravily vystoupení svých zájmových kroužkù. 
Starostka Miloslava Válková vìnovala v tento den školce jako dárek houpacího 
konì;

- zastupitelstvo mìsta schválilo Pravidla pro použití prostøedkù z povod-
òového fondu obce pro poskytování pøíspìvkù jednotlivým vlastníkùm poško-
zeného bytového fondu na jeho opravu. Uzávìrka pro podání žádostí: I. kolo je 
do 18.8.2006, II. kolo do 13.10.2006. Pravidla vè. registraèních karet jsou k dis-
pozici na odboru správy obecního majetku ÚMO Ústí n. L. - Neštìmice, u Heleny 
Vondráèkové, telefon 475 507 050, 472 769 122, která podá i bližší informace; 

- v prùbìhu letních prázdnin zaène rekonstrukce domu v Drážïanské ulici 
poblíž zoologické zahrady. V objektu, který patøí do majetku mìsta, sídlí veteri-
nární klinika a svaz Junák. Budova dostane nová plastová okna a fasádu. Ta bude 
barevnì sladìná s administrativní budovou ZOO. Náklady na opravu podle odhadù 
dosáhnou jednoho a pùl milionu korun; 

- v kvìtnu zaèala stavba nového parkovištì v ulici V Oblouku. Vznikne tu
zhruba 50 parkovacích míst. Stavba má za sebou první etapu, stání pøed tøemi domy 
jsou již hotová. Dìlníci nyní staví ve II. etapì pøed obytnými domy è.p. 7 až 13. Celé 
parkovištì by mìlo být dokonèeno do konce srpna 2006. 
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JAZYKOVÝ POBYT V ZAHRANIČÍ
JE VAŠE VSTUPENKA DO SVĚTA!
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plastová okna - profil GEALAN, kování ROTO NT
3 až 6 komorový profil. systém
široká škála barev
a døevodekorù
eurookna (smrk, borovice,
dub, meranti)
žaluzie, rolety , parapety
vrata, brány

Výrazné slevy

34%
na plastová okna,

15%
na veškerá

pøíslušenství

Volby do zastupitelstva obcí - øíjen 2006
Volby obecních a mìstských zastupi-

telù se budou v Èeské republice konat 
v pátek 20. a v sobotu 21. øíjna. Termín
stanovil prezident Václav Klaus a své 
rozhodnutí odeslal ke spolupodepsání 
pøedsedovi vlády Jiøímu Paroubkovi. 
Jeho stanovisko nebylo do uzávìrky 
známo.

Oznámení o poètu podpisù
pro nezávislé

Starostka Mìstského obvodu Ústí 
nad Labem - Neštìmice, paní Miloslava 
Válková, podle § 21 odst. 4) zákona 
è. 491/2001 Sb., Zákon o volbách

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

�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

Nové netradièní høištì vzniklo
v ulici Železná. Dìti si tu mohou hrát 
na prolézaèce ve tvaru letadla. Dìtské 
prvky v areálu stály více než pùl 
milionu korun. Celý areál je oplocený 

a pod dohledem 
strážníkù.

Høištì je ote-
vøeno dennì
od 8 do 20 
hodin.

do zastupitelstev obcí a o zmìnì nìkte-
rých zákonù oznamuje:

- potøebný poèet podpisù na peticích 
podporujících kandidaturu nezávislého 
kandidáta nebo sdružení nezávislých 
kandidátù pro volby do Zastupitelstva 
mìstského obvodu Ústí nad Labem – 
Neštìmice, v roce 2006 je dle § 21 odst. 
4) zákona è. 491/2001 Sb., Zákon o vol-
bách do zastupitelstev obcí a o zmìnì 
nìkterých zákonù stanoven na:

- 600 podpisù na peticích pro nezá-
vislého kandidáta 

- 1.761 podpisù na peticích pro sdru-
žení nezávislých kandidátù

Oznámení o registraèním úøadu
Pro volby do Zastupitelstva Mìstského 

obvodu Ústí nad Labem – Neštìmice 
pro volební období 2006 – 2010 je regis-
traèním úøadem pro podávání kandi-
dátních listin: 

ÚØAD MÌSTSKÉHO OBVODU
U RADNICE 229
403 31 ÚSTÍ NAD LABEM

Oznámení o poètu volených
èlenù zastupitelstva 

Starostka Mìstského obvodu Ústí 
nad Labem - Neštìmice, paní Miloslava 
Válková, podle § 68 zákona è. 128/2000 
Sb., Zákon o obcích (obecní zøízení) 
oznamuje:

- poèet volených èlenù Zastupitelstva 
Mìstského obvodu Ústí nad Labem – 
Neštìmice pro volební období 2006 - 
2010 je dle § 68 odst. 4) zákona
è. 128/2000 Sb., Zákona o obcích, volen 
dle dolní hranice stanoveného rozpìtí 
na 15 èlenù zastupitelstva, a to podle 
poètu èlenù zastupitelstva obce v kon-
èícím volebním období.


