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Zpravodaj
mìsta

Vážení spoluobèané,

Protipovodòová opatøení na Labi

Slovo starostky

Rok 2006 byl nejaktivnìjším rokem èinnosti Mìstské policie v její historii a to z hlediska poètu
øešených událostí, zadržených pachatelù, odchycených zvíøat, ale i výše udìlených pokut,
pomoci obèanùm pøi požárech, autonehodách nebo v nouzi. V tomto trendu probìhlo i první
ètvrtletí letošního roku, ve kterém jsme zadrželi a následnì pøedali Policii ÈR 26 pachatelù
podezøelých ze spáchání trestného èinu øízení pod vlivem alkoholu, øízení bez øidièského
oprávnìní, pokusu krádeže a loupeže. K našim nejúspìšnìjším zákrokùm patøí zadržení dvou
pachatelù loupežného pøepadení výpravèího ÈD Štìtí dne 29.1. ve veèerních hodinách bezprostøednì po spáchání èinu. Dne 29.3. v odpoledních hodinách se strážníkùm podaøil zdokumentovat pokus krádeže penìz z plastové kasièky spoleènosti DUHA jednou z dívek povìøených prodejem samolepek a vybíráním darù od obèanù našeho mìsta, pro Nadaci pro dìti
postižené mozkovou obrnou. Strážníci také významnì pøispìli pøi objasòování krádeží na
zahrádkách. Za první tøi mìsíce letošního roku jsme odchytili osmnáct psù, pomáhali pøi dvou
požárech, jedenácti dopravních nehodách a v jednom pøípadì jsme hledali ztracené dítì.
Aktivnì jsme pomáhali odstraòovat následky silného vìtru, který 18.1. zpùsobil v našem
mìstì nemalé škody. Odhalili jsme 133 pøestupkù pøekroèení nejvyšší povolené rychlosti øidièi
motorových vozidel a 346 ostatních dopravních pøestupkù spáchaných øidièi pøevážnì
nesprávným parkováním, porušováním zákazu vjezdu, vjíždìním na chodníky a travnaté plochy. Ke stálým problémùm nejen našeho mìsta patøí nejrùznìjší delikty páchané opilci, které
jsme øešili v šestadvaceti pøípadech. Šlo pøevážnì o rušení noèního klidu, vzbuzování veøejného pohoršení, narušování obèanského soužití, ale i pohyb v kolejišti a v jednom pøípadì i
nocování uprostøed silnice. Pravidelnými dopravními akcemi jsme v šestatøiceti pøípadech
odhalili porušování pravidel chodci a cyklisty. V osmadvaceti pøípadech jsme øešili pøestupky
majitelù psù, pøevážnì spáchaných neodstranìním psích exkrementù a nepoužíváním vodítek. Za odhalené pøestupky jsme pak udìlili jejich pachatelùm 284 blokových pokut ve výši 195
600 Kè. Pravidelnì provádíme kontroly restaurací a heren zamìøené na dodržování zákazu
prodeje alkoholu a cigaret osobám mladším osmnáct let a zákazu hraní tìchto osob na výherních automatech. Z dùvodu èastých nálezù použitých injekèních støíkaèek s jehlou provádíme
každodenní kontroly míst, kde si hrají dìti (pískovištì, prolézaèky, houpaèky, lavièky apod.),
abychom snížili riziko jejich pøípadného poranìní. I nadále poskytujeme nejrùznìjší pomoc
našim spoluobèanùm (ve 143 pøípadech) a to napø. nalezením a pøedáním ztracených vìcí,
otevøením bytù a vozidel pøi ztrátì klíèù, odstranìním závad ve sjízdnosti a prùjezdnosti komunikací, poruchách veøejného osvìtlení, dodávce el. energie a vysílání kabelové televize, poruchách vodovodního a odpadního systému, øešením sousedských sporù, odvedením opilých
nalezených na ulici, pøivoláním lékaøské pomoci, hasièù, poskytnutím nejrùznìjších informcí
apod. S podrobnostmi naší každodenní práce se mùžete seznámit na webových stránkách
Mìstské policie Štìtí www.mpsteti.cz, kde krom jednotlivých pøípadù doplnìných fotografiemi,
naleznete i rady jak se bránit, jak chránit svùj majetek, ale také pravidla pro cyklisty, chodce,
popis bodového systému øidièù, obsahy dùležitých zákonù a vyhlášek, statistiky a mnoho
jiných užiteèných informací z oblasti bezpeènosti a veøejného poøádku. Souèástí webu je i
fórum, kam mùžete pøispìt svými pøipomínkami, návrhy nebo dotazy.

Voda je jeden z pøírodních fenoménù, který
stejnì jako ostatní živly dobøe slouží, pokud
se vyskytuje ve správném množství. A ve
vínì, ve studni, na poli èi v øece. Je-li jí málo,
hrozí žízeò, sucho, neúroda a strádání, ve
velkém množství zase nièí majetek a ohrožuje životy. Všichni máme v živé pamìti rok
2002, kdy se stav hladiny Labe ve Štìtí zvedl
o 6,5 metru a s nìmým úžasem jsme sledovali nièivou a nespoutatelnou sílu vody.
Tehdy se všeobecnì tvrdilo, že jde o vodu
tisíciletou, takže budu žít v nadìji, že se
podobné doèkám až v roce 3002.
Jsou však i nižší stavy hladiny, které ohrožují
majetek a životy lidí a na nì je tøeba se pøipravit. Tento úkol na sebe vzal správce toku
Povodí Labe a v souèinnosti s obcemi a
mìsty na Labi pøipravuje soubor protipovodòových opatøení. K celé akci se postavila
èelem také vláda a prostøednictvím Ministerstva zemìdìlství ze znaèné èásti zadotuje
opatøení, která by mìla zabránit velkým škodám až do hladiny tzv. stoleté vody, která se
s ohledem na globální vývoj poèasí ve svìtì
objevuje èastìji, než naznaèuje název. Ve
Štìtí jsou tøi lokality, jichž se záplavy týkají.
Samotné mìsto a dvì obce na bøehu Labe –
Poèeplice a Hnìvice. Mìsto je pomìrnì
dobøe chránìno proti takto zvýšené hladinì
valem obchvatové silnice, která klesá pod
úroveò pouze v nìkolikametrovém úseku za
mostem u výjezdu od rybáøù. V tomto úseku
budou instalovány mobilní zátarasy. Vìtším
problémem je dešová a pøepadová kanalizace, ústící do Labe. Ta je již pøi nižších hladinách zaplavována a voda vyráží kanály na
povrch v nejníže ležících èástech mìsta.
Tomu by mìly zabránit zpìtné klapky v kanalizaci, jištìné vodotìsnými poklopy. Tato zaøízení budou po realizaci pøedána do správy
provozovateli sítì, tj. SÈVK. Kde bohužel
nemáme možnost zajistit dostateènou
ochranu, je pásmo mezi obchvatovou silnicí
a øekou . Do Poèeplic vstupuje voda ze dvou
smìrù. Jednak kolmo od Labe pøíjezdovou
cestou a potom se vrací smìrem od Štìtí
terénní vlnou. Zde je plánován asi 400 metrù
dlouhý zemní val s železobetonovým zpevnìním, který bude doplnìn v místì pøíjezdové cesty mobilními zátarasy. Hnìvice mají
jednu specialitu. V dobì, kdy ještì nejsou
zaplaveny domy, bývá již pod vodou trafostanice a telefonní uzel, takže se až pøíliš brzy
ocitají bez spojení a proudu. Tady provede
opatøení ÈEZ a O2, správce toku pak vybuduje ochrannou zeï, která bude pøerušena v
místì cesty k ÈOV a doplòována mobilními
zátarasy. Realizace všech opatøení se pøedpokládá po potvrzení spoluúèasti státu, což
by mìlo být pravdìpodobnì ve druhé polovinì roku 2007 a pøedpokládá náklady ve výši
zhruba 8,5 mil. Kè. Na nich se bude mìsto
podílet necelými 4%, což je cca 300 tisíc Kè.
Podmínkou realizace je závazek zastupitelstva, že mìsto po dokonèení pøevezme
investice do svého majetku. Toto usnesení
pøijalo ZM dne 22.3.07.

Jiøí Hykl, øeditel Mìstské policie

Antonín Šimral, místostarosta

dostává se vám do rukou kvìtnové èíslo zpravodaje mìsta. Máme pøed sebou mìsíc,
považovaný za jeden z nejkrásnìjších v roce. Pøejme si, aby i naše mìsto rozkvetlo, zazelenalo se a hlavnì, aby bylo èisté. Je to samozøejmì i v našich rukách, nespoléhejme se,
že to za nás udìlá nìkdo jiný. Dvouèlenná úklidová èeta, kterou letos máme k dispozici,
stíhá jen to nejnutnìjší.
Èím dál tím víc je bytù, koupených obèany do osobního vlastnictví. Snažme se proto, aby
i jejich okolí bylo tak hezké, jako jsou byty a dnes už i celé domy. Pokud jde o bytovou politiku mìsta, chystáme se na nìkteré zmìny ve stávajících pravidlech. Ty stávající jsou v
platnosti již šest let a potøebují zmodernizovat. O prvních zmìnách by mìlo jednat zastupitelstvo mìsta na svém èervnovém zasedání.
K našim sídlištím patøí samozøejmì i další vybavenost. V souèasnosti byly osloveny firmy,
zabývající se výstavbou dìtských høiš. Jsou schváleny peníze na projekt a tak bychom
se mìli, až seženeme peníze na realizaci, doèkat moderního dìtského høištì, které bude
odpovídat pøísným evropským normám. Chceme, aby ve Štìtí byli spokojeni i naši nejmenší obèánkové.
Ing.Zdena Rulíšková, starostka mìsta

Zhodnocení prvního ètvrtletí roku 2007

Blahopøejeme

Životní jubilea slaví v mìsíci kvìtnu 2007
tito obèané mìsta Štìtí a místních èástí:

70 let: p. Oldøich Vokál z Radounì, p. Libuše Petrásková, p. Olga Drobná, p. Zdenka
Šimková, p. Eva Nagyová a p. Jaroslav Šíla
ze Štìtí
71 let: p. Jiøina Maláková z Brocna, p. Libuše Vilánková, p. Elena Mihalèíková, p. Jiøí
Juklíèek a Oláh Koloman ze Štìtí
72 let: p. Jaroslav Klapko ze Chcebuze, p.
Josef Sušánek, p. Vlastimil Hanyš, p. Vilma
Helebrantová, p. Miluška Lišková a p. Josef
Hlavatý ze Štìtí
73 let: p. Anastázie Pøíchodská, p. Ladislav
Šastný, p. Kvìtoslava Bittnerová a p. Jiøí
Kulhánek ze Štìtí
74 let: p. Libuše Šilhavá, p. Irma Nováková
a p. Alena Kosová ze Štìtí
75 let: p. Marta Potznerová, p. Zdeòka
Kuèerová, p. Božena Tìhlová a Oldøich
Fiedler ze Štìtí
76 let: p. Miroslav Hruška ze Chcebuze, p.
Vìra Anýžová, p. Miluše Takáèová a p. Margita Kuèová ze Štìtí
77 let: p. Milada Valuchová, p. Jana Votoè

ková, p. Ladislav Korda a p. Irma Juøíková
ze Štìtí
78 let: p. Miloslav Zeman z Hnìvic a p. Vlastimil Postránecký ze Štìtí
79 let: p. Jaroslav Poláèek a Edita Kosíková
ze Štìtí
80 let: p. Milouš Kynych, p. Evženie Freyová, p. Emilie Drahošová a p. Gertruda Uhlíøová ze Štìtí
81 let: p. Božena Øadová, p. Hildegard
Tesaøová a p. Jan Bilišòanský ze Štìtí
82 let: p. Jarmila Schoenbauerová, p. Josef
Dulják, p. Marie Petrasová, p. Kvìtuše Dvoøáková a Milada Vejlupková ze Štìtí
83 let: p. Helena Janecká z Radouòe, p.
Rùžena Ulrychová, p. Zdeòka Hoznedlová,
p. Alexandr Šedivý, p. Marie Menèíková a
Božena Flanderková ze Štìtí
84 let: p. Jaroslav Menèík ze Štìtí
87 let: p. Irma Škodová ze Štìtí
88 let: p. Milan Jirásek ze Štìtí
101 let: p. Marie Koubová ze Štìtí
Všem pøejeme hodnì zdraví

NOC S ANDERSENEM
Mìstská knihovna ve Štìtí poøádala z 30.
na 31. bøezna 2007 kouzelnou „Noc s
Andersenem“. Pøipojila se tak k mezinárodnímu projektu pøi pøíležitosti oslav 202. výroèí narození dánského pohádkáøe Hanse
Christiana Andersena. Jedná se o projekt
na podporu dìtského ètenáøství vyhlášený
pøi pøíležitosti Mezinárodního dne dìtské
knihy. Spalo se na 591 místech naší republiky, Slovenska, Polska, a Slovinska. V
letošním roce probìhl již 7. roèník.
A jaká byla naše letošní kritéria úèasti?
Akce se mohl zúèastnit pouze ètenáø, který
øádnì vrací výpùjèky a navštìvuje 1. stupeò
ZŠ. Po odeètu nemocných nám zùstal
poèet 26 dìtí.
Program zajišovaly pracovnice knihovny a
byl velmi bohatý. Navštívili jsme èleny MO
Èeského rybáøského svazu, prohlédli jsme
si jejich areál, klubovnu a seznámili se s
jejich èinností. Pøi besedì jsme se dozvìdìli informace o èistotì naší øeky, jaké druhy
ryb se v ní nacházejí, které stromy a rostliny
podél toku rostou. Zpestøením návštìvy
bylo ulovení 3 kusù cejnù velkých, které dìti
ihned pustily do vody. Pøíjemným zakonèením tohoto setkání byly špekáèky opeèené
nad ohnìm. To si dìti smlsly.
Po návratu do knihovny a nezbytné hygienì
byly dìti rozdìleny do družstev, pøevleèeny
do pipiòáckých trièek a kšiltovek .
Dalšími body programu bylo ètení z knihy
Pipi Dlouhá punèocha, úèast v soutìži
nakladatelství BRIO, pohybové a vìdo

mostní soutìže, malování, diskotéka s pøehlídkou masek Pipin a Pipiòákù Dlouhých
punèoch.
Poté byla vyhodnocena družstva, vyhlášeni
vítìzové a pøedány ceny. Odmìnou byly
sladkosti, pohlednice a rùzné drobnosti,
které vìnovaly následující firmy: PCL Štìtí
s.r.o. (p. Marešová), Luna Èermák, Cukrárna Monika (p. Øezníèková), Papírnictvíkanceláøské potøeby (V. Linhart), Miroslav
Hángoc, GE Money Bank a.s. a Èeská spoøitelna a.s. – poboèky Štìtí. Vìøte – nevìøte i
malièkosti získané od sponzorù udìlaly
dìtem velkou radost. Dìkujeme za nì.
Když byly dìti „unavené“, zakuklily se do
spacákù a pøi poslechu krásných ukolébavek, se snažily usnout.
Silní jedinci si ještì mezi sebou vyprávìli
zážitky z celého veèera. Poslední dìátko
usnulo kolem 02,00 hodiny.
Ráno na dìti èekala bohatá snídanì v podobì èaje a sladkého peèiva. V 08,00 hod. se
úèastníci akce odebrali domù a my, po probdìlé noci, jsme vítali ètenáøe, kteøí v sobotu dopoledne pravidelnì navštìvují knihovnu.
Dík patøí maminkám dìtí , pracovnicím Centrální školní jídelny ve Štìtí a p. Martì Marešové (Pekaøství Štìtí) za koláèky, buchty,
perník a rolády. Podìkování patøí také èlenùm MO Èeského rybáøského svazu, kteøí
se dìtem vìnovali.
A již se tìšíme na noèní øádìní z 28. na 29.
bøezen 2008. A žije Noc s Andersenem!
I.R.

Letní tábor
ve Vyskeøi
Základní škola T. G. Masaryka ve Štìtí
poøádá ve dnech 11. – 25. srpna 2007 letní
dìtský tábor ve Vyskeøi v Èeském ráji.
Cena 3 050 Kè. Bližší informace a pøihlášky u pana Ryšánka ve škole, nebo na telefonu 416 812 326, èi mobilu 602 593 510.

Vzpomínáme
Dne 10. 5. 2007 uplynou dva roky od chvíle,
kdy utichlo laskavé srdce našeho milého
tatínka a dìdeèka, pana Vladimíra Šastného ze Štìtí. S láskou a úctou vzpomínají
dcery Marie a Vlaïka s rodinami. Za tichou
vzpomínku všem dìkujeme.
Dne 15. kvìtna uplynou ètyøi smutné roky,
kdy nás navždy opustil pan Miroslav Barda.
Stále vzpomíná manželka a dìti s rodinami.
Èas neúprosnì plyne a v srdci bolest zùstává, slzy v oèích tì maminko neprobudí a
domov prázdný zùstává. Dne 12. 5. 2007
uplyne 22 smutných let co mì navždy opustila moje drahá maminka paní Herta Kohoutová roz. Heidová ze Štìtí. Kdo jste ji znal
vzpomeòte se mnou.
Stále vzpomíná syn Slavomil.
Dne 9. kvìtna je tomu již 5 let, co nás
navždy opustila naše dcera Lenka Tùmová
ze Štìtí. S láskou na ní vzpomínají rodièe a
synové Ládíèek a Michálek. Za tichou vzpomínku dìkujeme.
Dne 18. 5. uplyne 14 let, co nás navždy
opustil pan František Doležal, dne
26. 5. uplyne 17 let, co od nás navždy
odešla paní Marie Doležalová. S
láskou a úctou vzpomínají dìti s rodinami.
Dne 28. 5. 2007 uplynou 2 smutné roky od
úmrtí pana Václava Náprstka z Brocna.
Stále vzpomíná manželka, syn s rodinou a
ostatní pøíbuzní.

Podìkování
Veslaøský klub SEPAP Štìtí mìl od
listopadu 2006 do konce bøezna 2007
bezplatnì zapùjèen vysoušeè od MìÚ Štìtí.
Za tuto významnou pomoc výbor VK
dìkuje.
ZO ÈSBS dìkuje MìÚ a firmì SKANSKA za
poskytnutý finanèní pøíspìvek na èinnost
organizace. Za ZO ÈSBS MUDr. Vìra
Fryèová, pøedsedkynì ZO.
Podìkování z Klubíèka
Dìkujeme uènicím oboru krejèí, krejèová
pod vedením uèitelky odborného výcviku p.
Kuclerové za ušití vestièek na vystoupení
dìtí a vedení Støední odborné školy
technické ve Štìtí za to, že ušití bylo naší
MŠ vìnováno jako sponzorský dar.
Dìti a uèitelky MŠ Klubíèko

divize

Client Service

HELMA v.o.s. Client Service
U Pekaøky 5, 180 00 Praha 8
kontakt: Radek Žák
tel : 283 841 771, 602 548 980
fax: 284 840 189
e-mail: zak@helma.cz

AUTOOPRAVNA – NONSTOP

Proè èekat na nový školní rok?

Dále nabízíme :

Aprobovaná uèitelka s dlouholetou zahranièní zkušeností nabízí letní výuku nìmèiny (èerven-záøí) Štìtí a okolí, jednotlivì
nebo skupinách do max 3 osob, individuální pøístup, gramatika, konverzace, douèování – dle domluvy. e-mail: danasteiner@seznam.cz , tel. 728 500 882

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLÙ
PØÍPRAVA NA STK + PROVEDENÍ
OPRAVY HLAV MOTORÙ A
DALŠÍ…
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Zemanec Miroslav
Poèeplice 85

TEL: 606 821418
416 813502

Kulturní støedisko
pøipravilo
program aktuálnì na: www.steti.cz

2. kvìtna, sál Kulturního støediska,
MIROSLAV DONUTIL – CESTOU NECESTOU. Zaèátek v 19.30, vstup. 160,-/140,- Kè.
10.– 14.kvìtna, malý sál Kulturního støediska, VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ZŠ
Štìtí - Školní ulice. Otevøeno : 9.00 – 16.00,
vstup zdarma.
10. kvìtna, sál Kulturního støediska, ÈERT A
KÁÈA. Lidová pohádka pro dìti, úèinkuje
Divadlo Duha, zaèátek v 9.00 a 10.30, vstupné 15,-Kè.
12. kvìtna, sál Kulturního støediska, MÁJOVÁ ZÁBAVA, hraje CEJCH, zaèátek ve
20.00, vstupné 50,-Kè.
14. kvìtna, sál Kulturního støediska, SPOLEÈENSKÉ ODPOLEDNE PRO DÙCHODCE.
Hraje J.Kaèanyi, zaèátek ve 14.00, vstup
zdarma.
22. kvìtna, Husovo námìstí, PROMENÁDNÍ KONCERT DECHOVÉ HARMONIE
MÌSTA ŠTÌTÍ. Dirigent MgA. J.Lhotský,
zpìv Tomáš Kotìra, Zdeòka Bøeznovská a
Venuše Klupáková, host: Baa & Kalábùf
nìžný beat, zaèátek v 17.30, vstup zdarma.
Pøipravujeme na mìsíc èerven :
1.6. Dìtský den
2.6. Hudební odpoledne
5.6. Promenádní koncert Dech. harmonie
9.6. 650. let obce Poèeplice
16.6. 950. let obce Radouò
18.6. Spol. odpoledne pro dùchodce
23.6. 1.Historický den „ŠTÌTSKÁ OSTREV“
& folkové odpoledne
26.6. Promenádní koncert Dech. harmonie

Uzavøení knihovny
Mìstská knihovna ve Štìtí informuje své
ètenáøe a návštìvníky, že od 18. èervna do
30. èervna 2007 bude z technických dùvodù
(revize knihovního fondu a údržba) knihovna vèetnì informaèního støediska zavøena.
Jen pouze o tuto dobu bude automaticky
prodloužena výpùjèní doba knih a ostatních
výpùjèek.

Prodám, koupím,.....
Pronajmu garáž za obchvatem. Informace
na tel.è. 602 353 295.
Prodám garáž na obchvatu. Informace na
tel.è. 721 853 289
Prodám zahradu se zahradním domkem –
KÚ Hoštka, naproti rybníku. Cena dohodou.
Telefon 606 142 075.
Prodám WARI SYSTÉM, pohonná jednotka
se 4 taktním motorem HONDA + další náøadí, rok výroby 2001, tel. 721 652 296
Prodám zahradu v zahrádkáøské kolonii
pod nádražím. Výmìra pozemku 400 m2.
Zdìný domek 16 m2, podsklepený. El. pøípojka a pitná voda. Skleník a kùlna na náøadí. Cena 155.000,- Kè. Kontakt 602 832 665.

Blahopøání
Dne 7. 5. 2007 oslaví 70 let paní Zdeòka Šimková ze Štìtí. Mnoho štìstí, hlavnì hodnì
zdraví a spokojenosti do dalších let pøejí
Kvìta s rodinou, Michal s rodinou a ostatní
pøíbuzní.

UVIDÍTE V KINÌ
HRAJEME KAŽDÝ DEN MIMO SOBOTU
od 18,00 hod (pokud není uvedeno jinak)
Hrajeme se zvukem DOLBY STEREO SR
1.-2.5. - Šarlotina pavuèinka, USA, mládeži
pøístupný, vstupné 50,-Kè, 97min.
V nouzi poznáš pøítele aneb zachraòte prasátko Wilbura. Kombinace hraného a animovaného pøíbìhu pro celou rodinu od autora
Myšáka Stuarta Littlea. V ÈESKÉM ZNÌNÍ
(více na www.bontonfilm.cz)
3.-4.5. - Štìstí na dosah, USA, mládeži pøístupný, vstupné 65,-Kè, 117min. Matka je
opustila a on zùstal s pìtiletým synem sám a
bez penìz. Když má svého juniora nezlomí
ho žádná pøekážka. Will Smith bojuje s chudobou v pøíbìhu, u kterého i chlapùm teèou
slzy.(více na www.falcon.cz)
Nejlepší evropský film roku 2006:
6.-7.5. - Životy tìch druhých, Nìmecko, do
12 let nevhodný, vstupné 50,-Kè, 137min. Je
nemožné být dobrým fízlem a dobrým èlovìkem Strhující pøíbìh z doby, kdy ještì pevnì
stála berlínská zeï, vládla znaèka Trabant a
všude byli poskoci tajné policie Stasi.
OSCAR 2007 pro nejlepší zahranièní film
roku. (více na www.bontonfilm.cz)
8.-9.5. - Vratné lahve, èeský film, mládeži
pøístupný, vstupné 70,-Kè
95min. Aby
mohlo být vítání,musí být napøed louèení.
Nová komedie z dílny Zdeòka a Jana Svìrákových. Zdenìk Svìrák, Daniela Koláøová,
Tatiana Vilhelmová, Jiøí Macháèek v nejvìtší
filmové události roku. (více na www.vratnelahve.cz)
10.-11.5. - Hudbu složil, slova napsal,
USA, do 12 let nevhodný, vstupné 65,-Kè,
104min. Bývalý popový idol Hugh Grant se
chce vrátit na výsluní a pomoci s návratem
opìt mezi hvìzdy mu má „praštìná“ Drew
Barrymoreová. Nová romantická komedie.
(více na www.hudbuslozil-film.cz)
13.-14.5. - Most do zemì Terabithia, USA,
mládeži pøístupný, vstupné 60,-Kè, 95min.
Zavøete oèi a vstupte do svìta fantazie plné
mystických bytostí a nádherné pøírody. Kouzelný pøíbìh pro celou rodinu podle celosvìtovì úspìšného bestselleru V ÈESKÉM
ZNÌNÍ. (více na www.spi-film.cz)
15.-16.5. - Horší už to nebude, USA, do 12
let nevhodný, vstupné 60,-Kè, 113min.
Harold Crick ještì není pøipraven zemøít.
Úspìšná komedie o tom, jak vzít svùj dosavadní život do vlastních rukou. Hrají: Will Far

rell, Dustin Hoffman, Queen Latifah, Emma
Thompson ad. (více na www.spi-film.cz)
17.-18.5 - Ghost Rider, USA, mládeži pøístupný, vstupné 70,-Kè, 114min. Cizinèe,
vás nám poslalo samo peklo! Nicolas Cage
jako plamenný motorkáø, který uzavøel
smlouvu s ïáblem, podle comicsové pøedlohy. (více na www.falcon.cz)
20.-21.5. - Sejmi eso, Vel.Británie/Francie/USA, do 12 let nevhodný vstupné 60,-Kè
108min. Hodnì jich to nepøežije! Drsná akèní
komedie, v níž jdou desítky lidí po krku práskaèi Buddymu. (více na www.bontonfilm.cz)
22.-23.5. - Maharal – Tajemství talismanu,
èeský film, mlád. pøístupný, vstupné 50,-Kè,
100min. Prázdninové pátrání po cenném
pokladu na nejtajemnìjších místech staré
Prahy. A co na to jeho ochránce Golem? Dobrodružná podívaná pro celou rodinu.(více na
www.maharal.cz)
24.-25.5. - Rocky Balboa, USA, do 12 let
nevhodný, vstupné 60,-Kè, 102min. Sylvester Stallone se po šesté vrací, jako italoamerický bijec, do boxerského ringu a opìt si
dokázal získat celou Ameriku. Jeden z nejlepších dílù superúspìšné boxerské série.
(více na www.bontonfilm.cz)
27.-28.5. - Taxi 4, Francie, do 12 let nevhodný, vstupné 60,-Kè, 91min. Pøipoutejte se!
Nadupané Peugeoty opìt vyrážejí do ulic.
Již ètvrté pokraèování slavné akèní komedie. (www.spi-film.cz)
Akce – 2 filmy za cenu jednoho! Kupte si vstupenku na váleèný snímek Dopisy z Iwo Jimy
a dostanete vstupenku na jeho „volné pokraèování“ Vlajky našich otcù zdarma!
29.5. - Dopisy z Iwo Jimy, USA do 12 let
nevhodný vstupné 65,-Kè 141min. Všichni
vìdìli, že tenhle ostrov se ubránit nedá! Strhující váleèný snímek o nejdrsnìjší bitvì v
Tichomoøí z pohledu bývalých nepøátel v
režii Clinta Eastwooda. (více na www.dopisyziwojimy.cz)
30.5. - Vlajky našich otcù, USA, do 12 let
nevhodný, vstupné 65,-Kè, 132min. Skuteèní hrdinové jsou mrtví. 19.února 1945 se
desetitisíce amerických mariòákù vylodilo u
bøehù ostrova Iwo Jima a zaèala nejkrvavìjší
bitva v Tichomoøí. Režie Clint Eastwood.
(více na www.vlajkynasichotcu.cz)
31.5. - Kvaska, èeský film, do 12 let nevhodný, vstupné 50,-Kè, 106min. Touha je
zázrak. První èeský film ze zákulisí muzikálu
s hudbou D. Landy. Hrají: Filip Tomsa, Lucie
Vondráèková, Rudolf Hrušínský nejml., Jiøí
Korn, Dan Landa ad. (www.kvaska.cz)

? Co jsme za rodièe ?
Až pøíliš èasto slyšíme stížnosti na chování dnešní generace teenagerù, dokonce stále øešíme
žádosti o vyslání policistù na zkrocení divokých èi hluèných výtržníkù. Hulvátství, vulgarita, vandalismus, neurvalost a lhostejnost pøestaly být specialitou mladých mužù po návratu z rùzných
výchovných zaøízení, ale staly se normou jednání vìtšiny mladých vèetnì køehkých dívek. Nezøídka je posíleno alkoholem nebo drogou. Pøi procházce s koèárkem ve støedu mìsta èasto vyslechnu v rozhovoru party mladých slova, která i mì, starému, otrlému a povìstnému sprosákovi vyrazí dech. Jak k tomu došlo, že budoucí nadìjná generace takhle zhrubla? Naprostá vìtšina z nich
má rodièe. Vždy, když pøipomínám, že hlavní díl výchovy leží na nich, poslouchám výmluvy na
moderní uspìchanou dobu se spoustou povinností, které nedovolují vìnovat se dìtem. Vzpomeòte si vy –sátiletí, jestli vaši rodièe mìli více èasu a prostøedkù k vaší výchovì. Pøesto byste si
netroufli pøed dospìlým øíci i málo závadné slovo. Také pøechod k demokracii nastolil jiné principy,
které jsou spíš ke škodì, protože jsme si z nich vybrali jen výhody a nerespektujeme povinnosti.
Jakmile pøestal být pohlavek výchovným argumentem a stal se bièem v rukou ochráncù práv dìtí,
zmìnily se životní hodnoty. Stále více rodièù spoléhá, že bøemeno výchovy za nì pøevezmou školy. Jenže, vážení rodièe, dítì již od malièka sleduje vaše kroky a slova a snaží se je napodobovat a
chovat se jako vy. A pokud toto stadium zanedbáte, máte velký podíl na tom, že ménì rodièù bude
pyšných na to, èeho jejich dìti dosáhly a poroste øada tìch, kteøí na mìsto pøijdou prosit o odhlášení svého dítìte z trvalého pobytu, protože se bojí návštìvy exekutora. Rodièovská výchova je
nezanedbatelná.
Antonín Šimral, místostarosta
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Okresní soutìž v aerobiku

Akce pro handicapované

Ve støedu 14.3.07 probíhala v Litomìøicích okresní soutìž v aerobiku.
Tuto soutìž vyhlašuje pravidelnì 7.ZŠ Litomìøice a letos to byl již IX. roèník, na který se pøihlásilo celkem 70 žákyò a 1 žák. Ze Štìtí se aerobiku zúèastnila dìvèata ze ZŠ Školní a ZŠ
Ostrovní. Na první semifinálovou sestavu nastoupili všichni spoleènì,
i když byli rozdìleni do tøí skupin A 1.-5.tø., B 6.-7.tø., C 8.-9.tø.
Hlavní porotkynì paní P. Holakovská mìla celou soutìž pod pøísným dohledem. Hodnotila
se schopnost a zpùsob pøedvedení daného cviku, výraz, flexibilita neboli rozsah, vzhled a
celkový dojem. Do finále se vybírala polovina zúèastnìných a to už bylo tìžší. Byla jiná
sestava, ale i výbìr byl zúžen pouze na první ètyøi místa. Porota mìla vìtšinou stejný tip na
poøadí, vždy ji tvoøily samé uèitelky TV nebo cvièitelky aerobiku. Z naší ZŠ Školní Štìtí se
zúèastnila tato dìvèata: Klobouèková, Kozumplíková, Païourová, Nyklová, Švarcová, Melicharová, Šámalová,
Kováèová, Barešová, Rùžièková,Junková, Macková a Pospíšilová .Všechna dìvèata si
zaslouží podìkování za svoji odvahu a chu reprezentovat svoji základní školu.
A toto jsou finálové výsledky: Skupina C(celkem 12 soutìžících):1.místo - Macková - ZŠ
Školní Štìtí 2.místo - Pospíšilová - ZŠ Školní Štìtí 3. a 4.místo - obsadily základní školy z
Litomìøic. Skupina B (celkem 25 soutìžících): 1.místo - Kacafírková - ZŠ Ostrovní Štìtí
2.místo - Kováèová - ZŠ Školní Štìtí. 3.místo - ZŠ v Litomìøicích 4.místo - Junková - ZŠ Školní Štìtí. Øíkáte si, že jsou ta dìvèata ze Štìtí nìjaká šikovná? Ano, jsou. Vždy každé pondìlí trénují na kroužku aerobiku v tìlocviènì ZŠ Školní Štìtí. Pøeji všem holèinám hodnì dalších úspìchù a radosti z pohybu.
Proficvièitelka I.tøídy a uèitelka TV Pavla Holakovská

Na akce pøipravené Místní organizací
STP v ÈR o.s. Štìtí se mùžete pøihlásit
v Poradenském centru Štìtí,Školní 700
každý ètvrtek v 10-12hod. nebo na èísle
telefonu 603142047. Tradiènì v bøeznu
specifická akce - beseda pro zrakovì
postižené bez rozdílu èlenství v organizaci, kde pracovnice Tyfloservisu Ústí
n.L pøedaly veškeré informace a pøedvedly spoustu užiteèných pomùcek.
Dne 21. 4. 07 byl pøipraven výlet na
zámek Nelahozeves, kde probíhaly
Hrnèíøské slavnosti s doprovodným programem. Dne 19. kvìtna 07 je pøipravena návštìva Hiporehabilitaèního
støediska Valdek o.p.s. Slatina u Libochovic. Urèeno pøedevším pro zdravotnì post. a oslabené dìti i mládež s
doprovodem a èleny. Prohlídka areálu,
jízda na koni, odpolední program a táborák. Pøihlášky do 5.5.2007.
7. Sportovní hry pro zdrav. post. bez
rozdílu vìku - integraèní budou v areálu ZŠ Ostrovní, Štìtí dne 30.èervna 07
od 14.hodin.Netradièní sportování s
táboráèkem a pohodou. Pøihlášky do
30.5.2007
Ozdravné pobyty pro dospìlé - termín 2. - 12.6. Roztoky u Køivoklátu,
RS Ludmila, pøízemí bezbariérové, na
bøehu øeky Berounky, pokoje se soc.
zaøízením, plná penze, doprava zajištìna. Cena: 4100 Kè. Termín 26.8. 1.9.07 Holany u Èeské Lípy, RS
AERO, pøízemí bezbariérové, v areálu
koupalištì, v pøírodì na bøehu rybníka,
soc. zaø. spoleèné, plná penze, doprava zajištìna. Cena: 2200,-Kè. U obou
pobytových akcí omezený poèet míst.
V záøí - tematický výlet, místo a datum
bude vèas oznámeno. Pøihlášky na obì
akce do 30.5.2007.
Všechny akce jsou bez státní dotace,
doprava bude èásteènì hrazena ze
sponzorských prostøedkù. Dìkujeme
všem, kteøí naši neziskovku podporují a
pomáhají zdravotnì postiženým.

Co pøipravuje mìstská knihovna
na mìsíc kvìten ?

www.zstgm-steti.cz

Základní škola T. G. Masaryka
9.kvìtna 444, 411 08 ŠTÌTÍ

PØIJME UÈITELE ANGLIÈTINY

- vìdomostní soutìž na téma: „Hlavní
mìsta státù“
- výtvarnou soutìž pro nejmenší:“Sluníèko,
sluníèko, popojdi malièko …..
- literární besedu s významnou èeskou spisovatelkou a scenáristkou Markétou Zinnerovou a ilustrátorkou Petrou Jelenovou
na téma: „Koèka Linda, poklad rodiny“.
-vernisáž prací žákù Základní umìlecké
školy ve Štìtí

Možná aprobace s: Vv, Ov, Z, Hv, Tv
Nástup 27. srpna 2007
tel./fax: 416 812 326
e-mail: škola@zstgm-steti.cz
Další informace podá øeditelství školy

Firma MAJÁK Roudnice nad Labem,
Havlíèkova 273 nabízí: kurz – vùdce malého plavidla (do 12 m) na øeky a moøe . Termín 26.5. – 27.5.2007, závìreèná zkouška
7.6.2007. Kondièní a rekreaèní plavby na
plachetnicích v Chorvatsku. Informace
tel.777 556 960
CLUB ZULU pøijme pracovní sílu èíšník,
barman na brigádu nebo VPP, vzdìlání v
oboru vítáno, pouze noèní smìny.
info.416 812 845

AGROTECHNIKA Vanìk
Vrutice 83,41147 Polepy
Pøijme zamìstnance na pozici:
1. Øidiè-technik zemìdìlských strojù.
- požadujeme èasovou flexibilitu
- øidièský prùkaz B ( C, E ,T výhodou )
- výhodou sváøeèské zkoušky
- spolehlivost
- nekuøák
2. Technik zemìdìlských strojù
(kompletace a drobné opravy strojù)
- èasová flexibilita
- øidièský prùkaz B
- možnost po vyuèení
- spolehlivost
- nekuøák
3. Úèetní- podvojného úèetnictví( z 50%
pracovní doby úèetnictví, z 50% jiná
administrativa - fakturace,mzdy atd. )
- støedoškolské vzdìlání
- praxe min. 2 roky
- èasová flexibilita
- trestní bezúhonost
- anglický nebo nìmecký jazyk vítán
- nekuøák
- zaslání životopisu na e-mail:
agrotechnika@agrotechnika.cz
Kontaktní osoba: p.Trnovský,tel.723278077

Upozoròujeme, že plánovaná beseda pro SLUCHOVÌ POSTIŽENÉ se
bude konat dne 17. kvìtna 2007 v
DPS Štìtí, Školní 700 v prostorách
Klubu dùchodcù od 14.00 hodin.
Pøednášející - p. Paur , pøedseda
Svazu neslyšících a nedoslýchavých Praha. Urèeno všem,kteøí mají
problémy se sluchem, nebo užívají
naslouchadlo. Pozvánka je urèena
všem, bez rozdílu èlenství v organizaci. Akce je specifická , poøádána
1x roènì.
E. Reifová - pøeds.
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