
Ze zdevastovaného venkovního kou-
palištì vznikne nový volnoèasový areál. 
Zastupitelé rozhodli, že radnice koupí po-
zemky v tìsném sousedství koupalištì. 

„Pozemky potøebujeme, abychom 
mohli areál postavit. Samotné koupalištì 
je pøíliš malé pro podobný projekt,“ øíká 
starostka Liana Wagnerová. Obvod se už 
dohodl s majitelem pozemkù, ten akcep-
toval nabízenou cenu a prodej je v pod-
statì jen formalita. Radnice za sedm tisíc 
ètvereèních metrù zaplatí 2 800 000 tisíc 
korun. 

Koupalištì je v souèasné dobì zdevas-
tované a neoplocené. Jakákoli zabezpe-
èení ze strany obvodu vydrží jen chvíli. 
Lidé tu nièí cedule i o zákazu vstupu. 
Opakovanì je musí radnice obnovovat. 
V rámci pøípravné fáze už byl celý areál 
uklizen a zdemolovány ohoøelé zbytky, 
které kdysi bývaly zázemím koupalištì. 
Spojením s vedlejším pozemkem tak 
vznikne prostor pro vybudování zbrusu 
nového areálu. 

„Místo se zdá velice vhodné, protože je 
tu v sousedství fotbalový stadion, dìtské 
høištì i restaurace. Lidé jsou zvyklí tu trá-
vit volný èas a my jen nabídku rozšíøíme, 
a to podstatnì,“ øíká starostka. 

V hrubých plánech se uvažuje o dráze 
pro koleèkové brusle, U-rampách, pin-
pongových stolech, lanovém centru, kte-
ré budou zdarma pøístupné. Po zaplacení 
poplatku si tu budou moci lidé zahrát i po-

slední dobou velice populární beach vo-
lejbal nebo tenis. 

„V této èásti našeho obvodu je øada mla-
dých, kteøí nemají žádné volnoèasové vy-
žití. Spojují se do part, které mohou z 
nudy terorizovat své okolí. My jim chce-
me nabídnout alternativu, a samozøejmì 
nejen jim. Areál bude z velké èásti volnì 
pøístupný pro kohokoli a vìøím, že ho bu-
dou lidé využívat. Proto bychom uvítali 
tipy od obyvatel, co by tam chtìli mít a 
co naopak ne,“ vysvìtluje starostka 

Liana Wagnerová. 
Zatím nejsou zadány práce na projek-

tové dokumentaci. Návrhy proto mají 
velkou šanci, aby byly do projektu za-
pracovány. Lidé je mohou posílat pro-
støednictví SMS zpráv na 903 09 03 ve 
tvaru UL mezera text zprávy. 

K dispozici je i internetová adresa zpra-
vodaj@prpro.cz nebo mohou námìty po-
sílat pøímo na adresu ÚMO ÚL  
Nìštìmice, U Radnice 229, Neštìmice, 
403 31.

Radnice ústeckého obvodu Nìštìmice 
po osmi letech vyhrála spor s jednou z 
obyvatelek Matièní ulice. 

Ta se bouøila proti plotu, který v této uli-
ci stával. Doslova tvrdila, že: ,,oplocení 
Matièní ulice a další existence této stavby 
až do jejího odstranìní, zpùsobily neo-
právnìný zásah do práva žalobkynì na 
ochranu její obèanské cti a lidské dùstoj-
nosti.“ 

Požadovala po Mìstu Ústí nad Labem i 
mìstském obvodu Neštìmice veøejnou 
omluvu a odškodné 100 tisíc korun.  

Krajský soud v Ústí nad Labem její žalo-
bu zamítl. Tomuto rozsudku pøedcházela 
øada dalších, pøípad øešil napøíklad Vrchní 
i Nejvyšší soud. Žena teï bude muset za-
platit soudní výlohy za poslední i všechny 
pøedcházející procesy. Dohromady to 
dìlá zhruba 120 tisíc korun. 

Radnice 
vyhrála soud

^ 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

Poprvé v historii obvodu mùžete sledo-
vat zasedání zastupitelstva na internetu. 
Radnice zprovoznila nové internetové 
stránky a právì záznamy zasedání jsou 
jednou z mnoha novinek. 

„Díky novým stránkám bychom mìli 
být k obyvatelùm obvodu mnohem blíž. 
Dokážeme je jednoduše aktualizovat 
sami, bez pomoci odborníkù, a tak budou 
obsahovat skuteènì èerstvé informace,“ 
øíká místostarostka Jana Pauerová. 

Lidé, kteøí se chystají na radnici, jistì 
ocení, že internetové stránky vedle úøed-
ních hodin obsahují i podrobné informa-

ce o úøednících. Zjistí si, který konkrétní 
èlovìk jim pomùže s jejich problémem, 
ve které kanceláøi ho najdou, a dokonce 
si mohou prohlédnout jeho fotografii. 

„Vìøíme, že lidé se tak zbaví poèáteèní 
nejistoty pøi vstupu na úøad. Pùjdou do 
známého prostøedí,“ vysvìtluje místosta-
rostka Pauerová. 

Souèástí nových stránek jsou vydání 
obvodního zpravodaje, historie obvodu i 
fotografie z rùzných koutù Neštìmic, 
Krásného Bøezna i Mojžíøe. 

„Chtìla bych touto cestou požádat oby-
vatele, kteøí mají zajímavé fotografie, 

zda by nám je nezapùjèili ke zveøejnìní,“ 
dodává starostka. Radnice také uvítá 
tipy, jaká místa z obvodu si zaslouží tam 
být. 

  Bývalé koupalištì v Mojžíøi už roky chátrá. Radnice z nìj chce nyní vytvoøit 
moderní sportovní areál.                                                        

pøedprodej: www.ticketportal.cz a www.predprodeje.cz

Rozhodnìte o podobì sportovnì-odpoèinkového areálu Vaše dotazyi využijte SMS linku

SMS DOTAZY
Dotazy lze zasílat ve formì SMS 

zpráv na toto telefonní èíslo:

903 09 03
Cena jedné SMS je 3,-Kè.

vzor SMS:
UL mezera a text dotazu
Službu poskytuje Comgate a.s.

Nové internetové stránky pøinášejí podrobnìjší informace
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Mimoøádné svozy odpadu stály letos 
neštìmickou radnici zatím témìø 350 ti-
síc korun. Situace se vyhrotila natolik, že 
zástupci obvodu podepsali nad rámec 
další smlouvu se spoleèností AVE, která 
svoz odpadu zajiš�uje. Zároveò již inten-
zivnì spolupracují se strážníky a hledají 
zakladatele èerných skládek. 

„Lidé se bohužel domnívají, že k po-
pelnici mohou vyhodit kdykoli cokoli. 
Bohužel si neuvìdomují, že pokud polo-
ží napøíklad starý nábytek ke kontejneru, 
založili tak èernou skládku. Popeláøské 
vozy totiž podle smlouvy uzavøené s 
Magistrátem UL vyprazdòují jen kontej-
nery a svoz velkoobjemového odpadu od-
váží jen 2x roènì. Úklid objemného odpa-

du tak musíme zajistit mimoøádným svo-
zem a za ten samozøejmì platíme navíc. 
Proto jsme museli podepsat s firmou 
AVE další smlouvu," popisuje situaci sta-
rostka Liana Wagnerová. 

Radnici to bude stát mìsíènì navíc dal-
ších 20 tisíc korun. To ovšem nezname-
ná, že lidé mohou beztrestnì nepoøádek 
vyhazovat. 

„Za pomoci popeláøù a mìstské policie 
zjistíme, kde nájemníci tyto èerné sklád-
ky vedle kontejnerù zakládají. Spolu se 
strážníky pak budeme pátrat po jejich pù-
vodcích. Vìtšinou si nìkdo z okolí všim-
ne, kdo nepoøádek odhodil, a díky tako-
vým svìdectvím najdeme viníka. Tomu 
pak hrozí pokuta," vysvìtluje starostka. 

Radnice platí za nepoøádné obyvatele statisíce

Po vstupu Èeské republiky do 
Evropské unie, tj. od 1. kvìtna 2004, mo-
hou obèané používat k cestování v rámci 
zemí Evropské unie všechny typy ces-
tovních pasù (se strojovì èitelnými úda-
ji i bez strojovì èitelných údajù).

Od 1. ledna 2006 lze k cestám do státù 
Evropské unie používat pouze obèan-
ský prùkaz se strojovì èitelnými údaji 
(tyto obèanské prùkazy nemohou mít od-
støižený roh z dùvodu  zmìny povinných 
údajù). Tyto strojovì èitelné obèanské 
prùkazy jsou vydávány od druhé polovi-
ny roku 2000.

Pro spoleèné cesty rodièù s dìtmi do 
státù Evropské unie doporuèujeme, aby 
se používaly radìji cestovní pasy než ob-

Cestování po vstupu do Evropské unie

Obyvatelé Nového svìta si vymohli 
školní autobus, dìti ho ale pøíliš nevyu-
žívaly. Spoj, který mìl nahradit uzavøe-
ný podchod u místního nádraží, zaèal jez-
dit druhý záøiový týden. Zdìjší obyvate-
lé si stìžovali, že dìti musejí kvùli re-
konstrukci podchodu do školy kilomet-
rovou obklikou. Autobusem ráno ale jez-
dili jen dva nebo tøi školáci.   

Podchod u zdejšího nádraží byl mimo 

provoz od èervna. Rekonstrukce pod-
chodu byla souèástí rozsáhlých prací na 
zdejším koridoru, které si vyžádají více 
než 2 miliardy korun. Z ulice Nový svìt 
je nyní do podchodu bezbariérový pøí-
stup. Na nìj bude navazovat rampa ve-
doucí na nástupištì. Dìlníkùm se podaøi-
lo dokonèit opravy podchodu o dva mìsí-
ce døíve, než plánovali. Do provozu ho 
uvedli prvního øíjna. 

Opravovaný podchod nahradil autobus

Dnešní tip na výlet nás zavede ke zøíce-
ninì hrádku Mojžíø (Veselstein, 
Wessenstein). Tento hrad byl pravdìpo-
dobnì postaven v 13. stolení a zanikl ve 
století 14., kdy po stavbì hradu Blanska 
ztratil význam.Pùvodními majiteli byli 
bratøi z Lungwitz a Dobìtic. Název 
Veselstein vznikl nejspíše zkomoleni-
nou jména Wesenstein, které zapsal 
J.G.Sommer (kronikáø), když si spletl 
Mojžíøský hrad se saským hradem 
Weisensteinem.

 Vyjdeme z Mojžíøe od zastávky MHD 
(Mojžíø sídlištì) ulicí Hlavní smìr 
Dìèín. U Klubu Mon Chéri odboèíme 
vlevo. Pøed sebou máme vrch Strážný 
(275 m) se svou dominantou, skalní vìží. 
Po pár metrech konèí silnice a cesta dále 
pokraèuje vyšlapanou stezkou po levém 
bøehu Kamenného potoka, pravotoèivì 
obtáèí vrch Stážný a míøí k vrchu Vysoký 
kámen. Po cca 500 m se od nìj oddìluje 
cesta smìrem k potoku, my však budeme 
pokraèovat ještì pár metrù rovnì, a v mís-

tech, kde se pravý bøeh cesty zvolní nato-
lik, že k jeho zdolání není zapotøebí 
všech ètyø konèetin, odboèíme na stezku 
vedoucí vpravo vzhùru. Pokud se stezka 
náhle ztratí, nezoufejte. Skalnatý paho-
rek vpravo pøed vámi jsou pozùstatky 
hradu Mojžíø. Mùžete zde objevit i zbyt-
ky odkrytých zdí. Až se vydýcháme a do-
stateènì pokocháme výhledem na 
Mojžíø a Neštìmice, vrátíme se zpìt na 
cestu vedoucí údolím potoka a pokraèu-
jeme vzhùru, dokud nenarazíme na roz-
cestí se zelenou turistickou znaèkou. 
Odsud si mùžeme zvolit cestu návratu. A 
to buï doprava pøes osadu Mašovice do 
Neštìdic, nebo pøes Kozí vrch do 
Mojžíøe, doleva, pozdìji po silnici na síd-
lištì Skalka, èi køižovat zelenou znaèku a 
pokraèovat vzhùru. Na høebeni odboèí-
me doprava a dostaneme se na Vysoký ká-
men (494 m) s pìknou vyhlídkou. Za vr-
cholem mùžeme po cestì pokraèovat a 
dostaneme se opìt do osady Mašovice.

Tip na výlet • Tip na výlet
Vydejte se ke zøíceninì hrádku Mojžíø

èanské prùkazy. Do obèanského prùkazu 
rodièù se zapisuje místo data narození a 
pohlaví i rodné èíslo dítìte. Rodné èíslo, 
jakožto vnitrostátní identifikaèní údaj, 
mùže být nesrozumitelné pro cizí orgány 
(s výjimkou Slovenska).

Obèané by nemìli zbyteènì žádat o 
nové doklady, jestliže mají cestovní pasy 
nebo obèanské prùkazy platné. Postupná 
výmìna obèanských prùkazù je rozlože-
na až do konce roku 2008 s tím, že nej-
starším typùm tìchto dokladù zanikne 
platnost nejdøíve ke konci roku 2005. O 
lhùtách k výmìnì jednotlivých typù ob-
èanských prùkazù bude po vydání naøí-
zení vlády veøejnost informována.

OBVODNÍ ZPRAVODAJ

První „létající“ popelnice dostanou svá místa 

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

V obvodì zaèaly
stavby dalších parkoviš�

Radnice v obvodì chystá velké zmìny
Radnice má v úmyslu výraznì zkvalit-

nit vzhled obce. Za tímto úèelem spolu-
pracuje se støední zahradnickou školou 

Libverda. Jedná se o úpravu zelenì v pìti 
lokalitách v obvodì, a tím vytvoøení kli-
dových zón pro odpoèinek obèanù. 
Mimo tìchto malých projektù plánuje 
radnice i vìtší akce. Napøíklad pøemìnu 
zámeckého parku v Krásném Bøeznì na 
arboretum s informaèními tabulemi o 
druzích  pìstovaných døevin a doplnì-
ním o zábavní prvky (venkovní lezecká 
stìna, petangové høištì). Dále se plánuje 
obnova parkové plochy v ulici Hluboká 
a revitalizace rybníèku Hankáè v 
Mojžíøi. K tomuto zámìru získala radni-
ce od Magistrátu mìsta Ústí nad Labem 
finanèní podporu na zhotovení projekto-
vé dokumentace. Na samotnou realizaci 
projektù bude žádat o dotace ze struktu-
rálních fondù EU.

Na zaèátku léta zaèala radnice ústecké-
ho obvodu Neštìmice plánovat zmìny u 
takzvaných „létajících" popelnic. Tedy 
takových kontejnerù, které stojí na silni-
ci èi chodníku mimo pevnì urèené místo. 
V obvodì jich jsou odhadem stovky.

„Keplerova bude první ulicí s asi dvì-
ma desítkami kontejnerù, kterou bude-
me øešit. V místech, kde jsou vymezená 
betonová stání pro popelnice, necháme 
namalovat na silnici žlutou èáru zakazu-
jící parkování. Odstraníme i obrubníky, 

aby mohli pracovníci firmy Ave s popel-
nicí lépe manipulovat. Už si zajiš�ujeme 
potøebná povolení," øíká starostka Liana 
Wagnerová. Všechna kontejnerová stání 
navíc obvod oznaèí speciálními cedule-
mi. Budou z dálky víc vidìt a snadnìji je 
zaregistrují i øidièi, kteøí pøed nimi ne-
smìjí zastavit. 

„V místech, kde jsou kontejnery blízko 
u domù, chceme jejich okolí zkulturnit. 
Plánujeme napøíklad umístìní døevì-
ných zástìn, aby se lidé nemuseli pøímo 
z oken dívat na odpadky." Všechna stání 
v této ulici by se mìla zmìnit do konce 
roku. Obvodní radnice plánuje podobnì 
upravit i další místa v obvodì. 

„Ne všude budou úpravy tak jednodu-
ché jako v Keplerovì ulici. Tady stání by-
la, jen je lidé èasto nepoužívali, tøeba pro-
to, že manipulaci s popelnicí bránil vyso-
ký obrubník. V nìkterých dalších ulicích 
budeme muset postavit úplnì nová stání. 
Máme tu i místa, kde kontejnery stojí na 
parkovacích místech a v okolí jsou jen 
soukromé pozemky, tedy není tam mož-
né nové stání vytvoøit. V tìchto pøípa-
dech zatím nemáme úplnì jasno, jak situ-
aci vyøešit. Rozhodnì vítáme tipy od oby-
vatel," dodává starostka Wagnerová. 

Nejvìtší stavební akce letošního léta za-
èala v ulici Hluboká. Tady dìlníci pracu-
jí hned na dvou místech. 

„Byla tu parkovištì, která ale kapaci-
tou absolutnì nestaèí. Obì jsme se roz-
hodli rozšíøit a dohromady tu vznikne 29 
míst," øíká starostka Liana Wagnerová. 
Další stavby zaèaly v ulicích Obvodová 
a Keplerova, kde dìlníci vytvoøí 37 par-
kovacích míst. Všechna parkovištì pøi-
jdou na zhruba 3 260 tisíc korun. Na fi-
nancování se podílí obvod i pøímo mìsto 
Ústí nad Labem.



Svaz tìlesnì 

postižených

dìkuje...

› neštìmickým zastupitelùm za fi-
nanèní pøíspìvek

› firmì Drinks Union za propùjèení 
místnosti pro besedu

› firmì Inpeko za vylepšení obèerstve-
ní pøi èlenské schùzi.

PROGRAM ØÍJEN 2007 

Spoleèenský sál:
27. 10. 9.00 - 16.00 Akvaristická výstava
28. 10. 9.00 - 12.00 Akvaristická výstava

Divadelní sál:
13. 10. 15.00 PALEÈKOVY PØÍHODY

Dobrodružství malého hrdiny v podání Divadla bez opony 
Praha. Vstupné: 45,-

20. 10. 15.00 HONZA NEBOJSA
Nebojácného Honzu nám pøedstaví divadlo KUBA.
Vstupné: 45,-

27. 10. 15.00 KOCOUR V BOTÁCH
Pohádku a chytrém kocourovi a jeho pánovi uvádí èino-
herní soubor Mladá scéna Ústí n.L. Vstupné: 45,-

Klubovny: Aerobik, orientální tance, Salsa
Kurz keramiky pro dìti a dospìlé
Setkání Obce Baráèníkù, Asociace léèitelù, Kulturního 
svazu obèanù nìmecké národnosti žijících v ÈR, Kruhu 
pøátel pro duchovní pomoc v životì

Pøipravujeme:
5. 11. 17.00 koncert populární dvojice EVA a VAŠEK

vstupenky již v prodeji (vrátnice KD CORSO a 
Informaèní støedisko mìsta Ústí n. L. - Hradištì)

Dotazy obèanù • Dotazy obèanù
Vážená paní starostko,vážení zastu-

pitelé, bydlím v ulici A.Èeské 25 v bytì 
1+3. Zajímá mì i nìkteré ostatní ná-
jemníky, kdy pùjde náš dùm, a hlavnì 
byty v kterých bydlíme, do prodeje ná-
jemníkùm.Temìø všechny domy v na-
šem obvodì jsou již prodané. Považuji 
tuto skuteènost za diskriminaci. 
Dìkuji za odpovìï, Ivana Pittnerová.

Tomuto tématu se více vìnujeme v èlán-
ku „Obvod už nebude prodávat byty“. 
Pokud máte zájem vymìnit svùj velký 
byt za menší, prosím kontaktujte pí. 
Seèanskou, která má na starosti proble-
matiku obecních bytù. Ráda vám pomù-
že.               Liana Wagnerová, starostka

Dobrý den. Už dlouho si kladu otáz-
ku, jestli se nìkdo bude zabývat rom-
skou problematikou v Krásném 
Bøeznì. Situace je zde rok od roku hor-
ší. Policie sice obèas zasáhne, ale pou-
ze na zavolání. Mám pocit, že službu 
vykonávající strážníci chodí po obvo-
du jen proto, aby pokutovali staré bab-
ky, které mají volnì puštìné pejsky, a 
to jen ráno po dobu školního roku.

Syna jsem radìji pøihlásila na školu 
mimo náš obvod z dùvodu nejednoho 
napadení. Jednou docílíte toho, že se 
slušní obyvatelé z Krásného Bøezna 
odstìhují a zbyde tam pouze proble-
matická menšina....(nebo vìtšina)? Je 
èas se nad tím zamyslet a nìco dìlat. 
Lidem totiž dochází trpìlivost.

Potíže, které popisujete, nechci nazý-
vat „romskou problematikou“. Radìji 
mluvím o nepøizpùsobivých obèanech. 
Odmítám škatulkovat lidi podle barvy 
pleti, protože nepoøádek a výtržnosti na 
ulici mùže dìlat kdokoli bez ohledu na 
jeho pøíslušnost. Chápu Vaše roztrpèení 
nad situací, ve které žijete. Dìláme to, co 
nám naše možnosti dovolují. Jsme v in-

tenzivním kontaktu s mìstskou i státní 
policií. Velmi silnì prosazujeme rozšíøe-
ní kamerové systému do problémových 
èástí obvodu. Zkušenosti potvrzují, že 
tam, kde jsou kamery, klesá poèet výtrž-
ností. Podporujeme školy i mimo školní 
sdružení, aby dìti nemusely trávit odpo-
ledne na ulici a snížila se tak možnost, že 
se dostanou pod vliv špatné party. 
Upravujeme zeleò tak, aby mizela tmavá 
zákoutí, kde by se mohli schovávat nar-
komané nebo party výtržníkù.

Pøipravujeme postupnou výmìnu 
všech autobusových zastávek, které bu-
dou prosklenné, a proto ani za nimi nebu-
dou vznika t  podobná  zákout í .  
Nedokážeme ale zmìnit povahu lidí, ne-
mùžeme udìlovat tresty ani problémové 
obèany vystìhovat za hranice obvodu. 
Vìøím, že postupnými zmìnami vzhledu 
obvodu a pøedevším po instalování kame-
rového systému se i z Vašeho pohledu si-
tuace obrátí k lepšímu.      

                 Liana Wagnerová, starostka

Kulturní středisko města Ústí nad Labem
Kulturní dům CORSO

Krčínova 6
400 07 Ústí nad Labem

tel.: 475 500 462
fax: 475 500 390

e-mail: cprso@volny.cz

1992 - 2007  15 let jsme tu pro vás
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Matrièní knihy - pøísnì støežené osudy
V protipožárních skøíních leží na neš-

tìmické radnici matrièní knihy. Nejstarší 
zápis tu pochází z roku 1842. Oznamuje 
narození jednoho z obèanù. Matrièní kni-
hy zaznamenávají každé narození, svat-

bu i úmrtí. V podstatì v nich najdeme klí-
èové okamžiky našich životù. 

Knihy jsou peèlivì hlídány a uchová-
vány pokud poslední zápis u knihy naro-
zení není starší 100 let, manželství a úmr-
tí 75 let. Poté jsou pøevezeny do 
Oblastního archivu v Litomìøicích. 

V knize manželství  je roènì zhruba 90 
zápisù, v úmrtních knihách zhruba 250 
zápisù a v knize narození jen 2 zápisy. 
Dìti totiž jsou zapisovány v místì svého 
narození a to je obvykle nemocnice, kte-
rá patøí do centrálního obvodu. 

Jakési pøedchùdkynì matrik byly vede-
ny už v raném køes�anském období, ale 
až roku 1563 naøídil církevní koncil, na-
zvaný podle místa svého konání trident-
ský, vést knihy sòatkù a køtù, pozdìji k 
nim pøistupují i zápisy pohøbù. Vìtšinou 
vše v jedné matrice, rozdìlené do tøí èás-
tí, latinsky tres partes, odtud jejich ozna-
èení matriky tripartitní.Až po patentu cí-
saøe Josefa II. z roku 1784 se zaèaly dù-
slednì vést tøi oddìlené knihy, a tak je 
tomu vlastnì i dnes.  

Svoz odpadu ze zelenì ve vacích  
Vaky pro podzimní svoz se budou vydávat od 15. do 19. 10. 2007 od 8 do 18 hod. ve 

sbìrném dvoøe v Krásném Bøeznì (vchod z ul. Køižíkova). Vaky pøipravené k odvo-
zu musí být pøistaveny na místo pøistavení sbìrných nádob.

Svoz objemného odpadu
Svoz objemného odpadu ve II. pololetí 2007 bude proveden ve stanovený den dle 

tohoto kalendáøe. Objemným odpadem jsou  vysloužilé pøedmìty z vybavení do-
mácností, které nelze pro jejich rozmìry odkládat do sbìrných nádob na komunální 
odpad  (napø. vyøazený nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny). Tyto odpady 
odložte ke sbìrným nádobám pouze den pøed termínem svozu. Svoz zaèíná vždy v 
6.00 ráno v uvedený den.

Mezi objemný odpad nepatøí pneumatiky, stavební odpad, konstrukèní prvky bytu 
nebo domu (napø. sanitární pøedmìty aj.), odpad ze zelenì a použitá elektrozaøízení 
(napø. lednièky, mraznièky, praèky, sporáky, televizory a monitory). Použitá elektro-
zaøízení odkládejte na místa zpìtného odbìru nebo do sbìrných dvorù mìsta. Mimo 
vyhlášené dny svozu objemného odpadu využívejte výhradnì sbìrných dvorù odpa-
dù v Krásném Bøeznì a ve Všeboøicích.

Svoz nebezpeèných složek komunálního odpadu 
Nebezpeèný odpad bude pøevzat na oznaèených zastávkách. Na vývìsce zastávek 

budou uvedeny èasy pøíjezdu svozového vozidla. Odpad je nutno pøedat osobnì zod-
povìdnému pracovníkovi.

Svoz vakù s odpady ze zelenì
OBLAST: Neštìmice, Krásné Bøezno, vaky k odvozu pøipravte 25. 11. 2007
Svoz nebezpeèného odpadu 
OBLAST: Mojžíø - Neštìmice - Krásné Bøezno - datum svozù: 4.10. a 13. 12. 2007
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
Svoz objemného odpadu
I. etapa Neštìmice
úterý 27. 11. J. Plachty
støeda 28. 11. Hlavní, Horní, K Haldì, Strážná, Vodaøská, Žitná
ètvrtek 29. 11. Na Skalce, Peškova, Picassova
pátek 30. 11. Ryjická, Sibiøská
úterý 4. 12. Dubová, Hluboká, Kvìtinová, Na Výšinì, Pod Úvozem, 

Sportovní, Zelená
støeda 5. 12. Jánského, Májová, Milešovská, Mlýnská, Národní, 

Opletalova, Studentská, Turistická, Seifertova, U Radnice, U 
Tonasa, Veslaøská, V Ústraní, Železná

II. etapa Krásné Bøezno
ètvrtek 6. 12. (sídlištì Pod Vyhlídkou) Èechova, Ke Tøem køížùm, 

Neštìmická (vèetnì 1, 3), Obvodová, Rozcestí
pátek 7. 12. (ul. mezi Keplerovou a Krèínovou) Keplerova, Na Rybníèku, 

Na Sklípku, U Pivovarské zahrady         
úterý 11. 12. 1.máje, Èelakovského, Družstevní, Erbenova, Husova, 

Høbitovní, K Mlýništi, Karolíny Svìtlé Krátká, Na Vinici, 
Podmokelská, Pøíkopy, U Potùèku, U Studánky, V Doubravì

støeda 12. 12. Matièní, Na Bøehu, Nový svìt, Pekaøská, Plavecká Postranní, 
Rùžová, Svádovská, 

ètvrtek 13. 12. (ul. mezi Krèínovou a Neštìmickou) Anežky Èeské, Dr. 
Horákové, Janáèkova, Jungmannova

pátek 14. 12. Dvojdomí, Pøemyslovcù, Žežická
úterý 18. 12. Vojanova, Drážïanská, Køižíkova, Na Náspu, Na Skládce, 

Pøístavní, V Háji, V Oblouku, Výstupní 

Kalendáø odvozu odpadù - II. pololetí 2007
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Teplé léto zamìstnalo údržbu zelenì
kladì stížností obyvatel. 

„Dodržovali jsme novì nastavený 
plán. Pokud by dìlníci pøejíždìli z jedné 
èásti obvodu pøi každé stížnosti, vznikl 
by chaos. Hrozilo by nebezpeèí, že v èás-
tech, kde obyvatelé nejsou aktivní, by 
tráva pøerùstala,“ vysvìtluje starostka. 
Obvodní radnice investuje letos do údrž-
by zelenì zhruba 6 milionù korun. 

Sídlištì oživí  zelená zákoutí

Poboèky knihovny 
nabízejí i internet
V neštìmickém obvodì provozuje 

Severoèeská vìdecká knihovna již øadu 
let dvì poboèky. Vìtší je umístìna v kul-
turním domì CORSO a nabízí pøes 18 ti-
síc svazkù knih. Z nové nabídky lze uvést 
napø. detektivku od stále oblíbeného 
McBaina Uprchlík, dlouho oèekávaný 4 
díl Øeky bohù, Vnitøní oko od Wilbura 
Smithe a fantasy Kosmická trilogie od 
C.S.Lewise. Menší poboèka se nachází v 
jednom z pavilonù mojžíøské základní 
školy a na regálech zpøístupòuje pøes 10 ti-
síc svazkù knih. V obou poboèkách je na-
víc pøístup k internetu. Registraèní popla-
tek na 12 mìsícù: studenti denního studia 
do 26 let, dùchodci (starobní i invalidní) a 
dìti  50 Kè, ostatní 100 Kè.  Po zaplacení 
poplatku lze bezplatnì využívat služeb i 
ostatních pìti poboèek na území mìsta a 
pochopitelnì i hlavní dvì budovy knihov-
ny (v ul. W. Churchilla 3 a ve Velké hra-
dební 49). 

Otvírací doba poboèek:
Poboèka Krásné Bøezno (Krèínova 6, 

CORSO, tel. 733 121 804, e-mail krasne-
brezno@svkul.cz) - po od 9.00 do 12.00 a 
od 13.00 do 18.00, st, èt od 12.00 do 18.00 

Poboèka Mojžíø (Hlavní 193, tel. 733 
121 805, e-mail mojzir@svkul.cz) - po od 
14.00 do 18.00, út, st od 16.00 do 18.00 

Nezapomeòte na výmìnu obèanských prùkazù
Upozoròujeme, že nejpozdìji dnem 31. prosince 2007 skonèí platnost obèanských 

prùkazù bez strojovì èitelných údajù vydaných do prosince 1998. Konec platnosti se 
vztahuje i na obèanské prùkazy s vyznaèenou platností „bez omezení“, s výjimkou ob-
èanských prùkazù obèanù narozených pøed 1. lednem 1936. Doporuèujeme obèanùm, 
aby o výmìnu obèanského prùkazu žádali prùbìžnì a neponechávali ji na poslední mì-
síce roku 2007. Výmìna obèanských prùkazù je bezplatná.

Obèané mìli možnost požádat si o výmìnu obèanského prùkazu do 30. listopadu 
(lhùta pro vydání obèanského prùkazu je totiž 30 denní). Tato výmìna se netýká obèa-
nù, kteøí se narodili pøed 1. lednem 1936. Další série výmìn obèanských prùkazù bude 
následovat vždy ke konci kalendáøního roku až do roku 2008. 

· OP vydané do 31. 12. 1996 skonèila platnost dne 31. 12. 2006
· OP vydané do 31. 12. 1998 skonèí platnost nejpozdìji dne 31. 12. 2007
· OP vydané do 31. 12. 2003 skonèí platnost nejpozdìji dne 31. 12. 2008
Obèané jsou povinni ve všech pøípadech požádat o vydání nového obèanského prù-

kazu nejpozdìji do 30. listopadu (tj. 1 mìsíc pøed skonèením platnosti obèanského prù-
kazu.)

chodníky a schodištì,“ øíká starostka 
Liana Wagnerová. 

Radnice si vybrala tato sídlištì pro je-
jich malou rozlohu. 

„Jsou relativnì malá a ucelená.  Oživení 
a revitalizace proto nebudou tak složitá, 
ale v koneèné fázi bude výsledek vidìt 
okamžitì a na každém kroku. Podobná ob-
nova èeká èasem i nejvìtší sídlištì obvo-
du, v Krásném Bøeznì. Tam jsme už zaèa-
li,“ dodává starostka. 

Speciální firmy se v létì musely inten-
zivnìji starat o zeleò. Letošní pøevážnì 
teplé poèasí mìlo za následek rychlejší 
rùst trávy než v minulých letech a úmìr-
nì tomu rostl i poèet stížností obyvatel 
na špatnì udržované plochy mezi domy. 

„Na schùzce se zástupci firem, které se 
o zeleò starají, jsme se koncem èervna do-
hodli na øešení situace. Intenzivnìji se 
celý èervenec vìnovali trávníkùm, které 
kvetly,“ øíká starostka Liana Wagnerová. 

Pracovníci se také soustøedili na pøe-
rostlé keøe, pøedevším v místech, kde za-
sahují do cest a chodníkù. Obì strany se 
pøi jednání také dohodly, že budou pra-
covat podle harmonogramu, a ne na zá-

Prvòáèci slavili svùj vstup do školy

vì prochází rekonstrukcí. Obvodní rad-
nice tu nechala loni opravit pøední èásti a 
letos dìlníci pracují v zadních èástech 
školy. Slavnostní pøedstavení pro prv-
òáèky má v obvodì letitou tradici. Koná 
se pravidelnì už devìt let. 

Radnice pøipravuje projekty na oživení 
nìkterých ze sídliš�. Konkrétnì by se 
nová zelená zákoutí mìla objevit v ulicích 
Na Výšinì, Skalka, Na Vyhlídce a v 
Mojžíøi. 

„Hledáme vhodného architekta, který 
by nám pøipravil projekty, se kterými mù-
žeme žádat o dotace. Chceme na tìchto 
menších sídlištích obnovit zeleò. Vytvoøit 
tam zákoutí s lavièkami, kde mohou lidé 
v klidu posedìt. Rádi bychom opravili i 

OBVODNÍ ZPRAVODAJ

Obvod už nebude prodávat byty
Konèí prodej obecních bytù a domù,  

tak rozhodli zastupitelé ústeckého obvo-
du Neštìmice. Po letech prodejù zùstane 
v majetku radnice zhruba 300 bytù. Tyto 
domy èekají postupnì rozsáhlé opravy. 

„Jsem pøesvìdèená, že bychom se ne-
mìli zbavovat všech bytù. Jejich nájem-
níci mají jistotu, že pokud dodrží pravi-
dla, o bydlení nepøijdou a smlouvy jim 
vždy obnovíme,“ øíká místostarostka 
Jana Pauerová. 

Radnice podepisuje smlouvy s nájem-
níky na tøi roky. Jediným dùvodem toho-
to opatøení je boj s neplatièi, kteøí obvo-
du v minulosti dlužili v øádech desítek 
milionù korun. Pokud totiž takovému ne-
platièi vyprší nájemní smlouva, je jeho 
vystìhování z právního hlediska snazší. 

„Pokud nájemník platí, není žádný dù-
v o d  m u  s m l o u v u  n e o b n o v i t .  
Kdybychom to neudìlali, mohl by nás za-
žalovat. Také stále platí nárok na pøe-
chod nájmu na pøíbuzného, který v bytì 
žije. To znamená, že po prarodièích mo-
hou byt obývat tøeba vnouèata,“ vysvìt-
luje místostarostka. 

Úøedníci pøitom vyzývají nájemníky k 
obnovení nájemní smlouvy sami. Lidé 
nemusí termín vypršení hlídat. 

Mezi obyvateli je o bydlení v obecních 
bytech pomìrnì velký zájem. Radnice je 
nabízí prùbìžnì podle toho, jak se uvolní 
po vystìhování neplatièù nebo je nájem-

ník vrátí zpìt obvodu. Nový nájemník se 
poté vybírá takzvanou licitací.  

Všechny bytové domy, které zùstanou 
v majetku obvodu, èeká rekonstrukce. 
Dostanou nové pláštì a okna. 

„Samozøejmì vše nebude hned, ale po-
stupnì pøijde øada na všechny. Ze zkuše-
nosti víme, že lidé žijící v obecních by-
tech je rádi a èasto opravují i podle svých 
pøedstav na vlastní náklady. Máme tady 
øadu žádostí na rekonstrukce bytových ja-
der. Ti lidé vìdí, že budou v bytì žít de-
sítky let a po nich tøeba jejich dìti za sluš-
né nájemné, a i když investují do majet-
ku obvodu, poøád se jim to vyplatí,“ øíká 
starostka Wagnerová. 

Sídlištì V Oblouku se mìní pøed oèi-
ma. Obvodní radnici se podaøilo získat 
další finance na dokonèení rozsáhlého 
projektu „Regenerace panelového síd-
lištì“. Chystá se tak opravit desítky met-
rù chodníkù a postavit nové parkovištì. 

„Od státu jsme získali další ètyøi milio-
ny korun. Èást samozøejmì budeme mu-
set platit ze svého. Opravíme 6 chodníkù 
v ulicích V Oblouku a Vojanova, napøí-
klad frekventovaný úsek mezi mateøin-
kou a jeslemi. Dohromady to bude pøes 
dva a pùl tisíce metrù ètvereèních. 
Zároveò v této lokalitì vznikne i nové 

Pokraèuje regenerace sídlištì

V pátek 7.záøí se pro všechny prvòáèky 
z obvodu hrála pohádka v kulturním 
domì Corso. Bìhem pøedstavení dostali 
i malý dárek. 

"Do prvních tøíd v našem obvodì na-
stoupilo 285 prvòáèkù, to je o dva ménì 
než loni. Museli jsme uspoøádat dvì pøed-
stavení pohádky Kocour v botách, aby se 
dostalo na všechny," øíká místostarostka 
Jana Pauerová. 

V obvodì je šest základních škol a také 
jedna umìlecká. Fasáda její budovy prá-

parkovištì pro 28 aut,“ øíká místostarost-
ka Neštìmic Jana Pauerová.

Jedná se o druhou etapu projektu. Jeho 
první èást konèí právì v tìchto dnech a 
stála pøes pìt milionù korun. 

„Po likvidaci starých, rozbitých nebo 
nepoužívaných pískoviš�, lavièek a rùz-
ných konstrukcí vznikla 2 nová høištì. 
Bývalé škvárové má nový umìlý po-
vrch. Na druhém jsou prolézaèky, hou-
paèky a kolotoè. Najdete v nìm i obno-
vené chodníky a døevìnou vyhlídku pro 
dìti. Celé je oplocené,“ popisuje mís-
tostarostka Pauerová.

Seznam obecních domù, které zbu-
dou jako celky po ukonèení schvále-
ných prodejù:

ulice                       è.p./è.or.  poèet bytù
A. Èeské, k.ú. Kr. Bøezno 636/19 24

637/21 24
638/23 24
639/25   24

Èechova, k.ú. Kr. Bøezno 772/2 12
773/4 12

776/10 12
777/12 12

Køižíkova, k.ú. Kr. Bøezno 528/6 23
Matièní, k.ú. Kr. Bøezno 381/4 17

382/6 22
Rozcestí, k.ú. Kr. Bøezno 722/3 96
Národní, k.ú. Neštìmice 200 8
Opletalova, k.ú. Neštìmice 170 5

220 6
276 2

Veslaøská, k.ú. Neštìmice 113 4
134 8
135 4

celkem 339

www.nestemice.eu

podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Dotazy, námìty a pøipomínky pro zpravodaj ÚMO Neštìmice: 

e-mail: zpravodaj@prpro.cz
adresa: PRpro s.r.o., Benešovská 432, 405 01, Dìèín II

   


