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Zpravodaj
mìsta
Èervnové zastupitelstvo mìsta.
Na svém druhém letošním zasedání se dne
28. 6. 2007 sešlo zastupitelstvo mìsta. Program jednání byl obsáhlý, proto bych ráda
zmínila to nejdùležitìjší. Hned na zaèátku
jednání složil slib nový zastupitel, pan Karel
Holeèek, který nastoupil na místo po ing.
Petru Podrábském, který ze zastupitelstva
odstoupil v souvislosti s jeho jmenováním
do funkce tajemníka MìÚ. Vedoucí ekonomického odboru ing. Machek pøedložil
výsledky hospodaøení mìsta, které zastupitelstvo mìsta vzalo na vìdomí a zároveò
schválilo návrh na 1. rozpoètové opatøení.
Byly schváleny výkupy dalších pozemkù
pro budoucí výstavbu rodinných domkù v
lokalitì pod dnes již zasíovaným územím
pro 20 RD. Problém je naopak s výkupem
jednoho z pozemkù pod plánovanou cyklostezkou do Poèeplic. Vzhledem k nesplnitelným požadavkùm majitele, ZM odsouhlasilo zahájení vyvlastòovacího øízení dle
zákona è.184/2006. Z materiálù, které se
dotknou øady obèanù, byly dále schváleny
nové Zásady prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku mìsta a výkupu nemovitostí
do majetku mìsta Štìtí. Pùvodní cenové
relace byly v platnosti od roku 1996 a zdale

ka již neodpovídaly souèasným tržním
cenám. Vyšlo se vstøíc zahrádkáøùm, kdy se
navrhovaná cena 2Kè/m2/rok snížila na
1,50Kè/m2/rok. Další pozitivní zmìna nastala u Fondu rozvoje bydlení. Fond byl rozšíøen i na majitele bytù v osobním vlastnictví,
kteøí mohou žádat o pùjèku na rekonstrukci
bytového jádra a v souvislosti s novou
legislativou lze požádat o pùjèku na zøízení
malé èistírny odpadních vod èi jiné zajištìní
likvidace odpadních vod v souladu se zákonem. Zastupitelstvo rovnìž schválilo úpravu
Pravidel a zásad prodeje bytù. Zkrátila se
doba pøedkupního práva mìsta z pìti na
jeden rok. Majitelùm bytù se tak usnadní
pøístup k možnosti žádat o pùjèky resp. hypoteèní úvìry. Jelikož u nìkterých domù
nejsou vyøešeny pozemky pod stavbou,
bude možné koupit byt i bez pozemku a po
doøešení pozemkových vztahù jej mìsto za
kupní cenu odprodá spoleèenství vlastníkù.
Bylo odsouhlaseno zpracování Strategického plánu rozvoje mìsta, jehož první èást –
dotazníkovou akci máme již za sebou. V souèasnosti se dotazníky zpracovávají, o veškerých výstupech budeme informovat.
Zastupitelstvo mìsta bylo informováno o

rozhodnutí Rady mìsta jmenovat do funkce vedoucího odboru investic a majetku
mìsta p. Pøemysla Pecha a do funkce
vedoucího odboru výstavby a ŽP p. Františka Zwettlera. Výbìrová øízení na obì funkce probìhla opakovanì, jelikož ta pùvodní
byla v rozporu se zákonem. Velice dùležitým bodem bylo odsouhlasení tzv. penalizaèních prázdnin pro všechny dlužníky
mìsta. Penalizaèní prázdniny potrvají od 1.
7. do 31. 12. 2007. Pokud dlužník uhradí
mìstu celou dlužnou èástku, bude mu
odpuštìno penále. ZM vzalo na vìdomí
zrušení pùvodního stanovištì velkokapacitních van u sbìrných surovin. Od 1. 7.
2007 mohou obèané ukládat objemný
odpad do velkokapacitních kontejnerù v
areálu na obchvatu. Informace formou
letáèku byla všem obèanùm již podána.
Vyjmenovala jsem to nejdùležitìjší, co èervnové zastupitelstvo mìsta projednávalo.
Program byl ještì obsáhlejší a tak bych
chtìla touto cestou pozvat všechny obèany,
aby se osobnì zúèastnili dalšího zasedání
ZM, které se uskuteèní koncem záøí. Mìlo
by probìhnout již ve velkém sále kulturního
støediska.
Ing.Zdeòka Rulíšková, starostka

Radounští slavili významné výroèí
16. èervna byl pro vìtšinu lidí jen dalším pøíjemnì teplým dnem. To ale rozhodnì neplatilo
pro obyvatelé obce Radouò. Ti se rozhodli v tento den oslavit 950 - ti leté výroèí své obce. A
oslava to byla velkolepá. Celý program odstartoval prùvod, v èele pár koní s dívkami v dobových krojích, mažoretek a Dechovou harmonií mìsta Štìtí. Poté došlo ke krátkému uvítání
všech pøítomných hlavní organizátorkou paní Hanou Havíøovou. Ta do svého ,,kruhu pøátelství“ pøizvala nejen pøedstavitelé mìsta Štìtí a lidi, kteøí se na této významné události podíleli, ale i bývalé nìmecké obyvatelé Radounì. Po uzavøení onoho kruhu došlo k symbolickému pøípitku slivovicí. Na zbyt nepøišla ani láhev od tohoto chutného nápoje. Do ní byl svinut
dokument vypovídající o dnešním životì na této vsi jako odkaz pro další generace. Ta byla
spoleènì s pamìtní lípou vložena do zemì paní starostkou Ing. Zdeòkou Rulíškovou. Pøi
zasazování ji pomohli místostarosta pan Antonín Šimral, tajemník Mìstského úøadu Štìtí
pan Ing. Petr Podrábský, vedoucí Odboru kultury mìsta pan Radek Kulhánek a další obèané, mezi nimi i nejstarší místní obyvatelka. Hlavním dìjištìm byl areál parku u kaple sv. Floriána. Zde bylo možné shlédnout výstavu ,,Radouò - po stopách minulosti“, navštívit kapli
sv. Floriána, kde byli k vidìní pamìtní zápisky, které se našly pøi rekonstrukci této kaple v
roce 2003. Také byly zpøístupnìny chalupy, které jsou chránìnými památkami státu èi pivovarské sklepy. Milovníci procházek si mohli prohlédnout židovský høbitov na Vinném vrchu
nebo pískovcové skály v lese Rampuš. Program samozøejmì nezapomnìl na dìti a pøipravil
pro nì soutìže a kolem polední své umìní pøedvedla šermíøská skupina Avalon. Pro
návštìvníky byly pøipraveny chutné koláèky, osvìžující nápoje i teplé pokrmy jak v parèíku,
tak i na nedalekém místním høišti. A tam se vìtšina zúèastnìných pozdìji odebrala. Od
13.00 hodin zde probìhl fotbalový zápas žákù, od 15.00 hodin byla k vidìní ukázka z cvièení
psù a o hodinu pozdìji proti sobì nastoupily fotbalové týmy Radouò a Kozlovna L. Vízka. I
když se domácí snažili ze všech sil, bohužel s hosty prohráli. Pøesto tato prohra nepoznamenala skvìlou panující náladu. Tento den byl také plný hudby. Dopoledne se žezla ujala
Dechová harmonie, která ho pozdìji pøedala hudbì k tanci – p. Kaèanyi a skupina Germa.
Tato celodenní podívaná vyvrcholila ve 22.00 hodin barevným ohòostrojem. To však zdaleka nebyl konec. Kdo mìl chu a náladu, mohl se bavit až do èasných ranních hodin.
Iveta Podrábská

Paní Hana Havíøová pøed zasazením pamìtní lípy

FOND ROZVOJE BYDLENÍ
Podmínky výbìrového øízení pro poskytnutí
pùjèky
Mìsto Štìtí v souladu se znìním schválených
pravidel FONDU ROZVOJE BYDLENÍ (dále
jen „FRB“), vyhlašuje tyto podmínky pro výbìrové øízení na poskytnutí návratných úèelových pùjèek na opravu a modernizaci obytných budov a bytových jednotek:
1. Žádost musí obsahovat:
a) Jméno nebo název žadatele, popø. statutárního zástupce.
b) Adresu bydlištì nebo sídla právnické osoby.
c) Pøesné oznaèení pøedmìtné obytné budovy
(popis, adresa, èíslo popisné, èíslo pozemku).
d) Výši požadované èástky s uvedením poøadového èísla a názvu úèelu, pøi kumulaci titulù
rozepsat jednotlivì požadované èástky.
e) Pøesný popis úèelu, na který je pùjèka požadována, pøi kumulaci titulù provést popis oddìlenì.
f) Jméno a pøíjmení (název) a adresa (sídlo)
ruèitelù.
2. K žádosti se pøipojuje:
a) Doklad o vlastnictví nemovitosti (originál
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí).

Vzpomínáme

b) Povolení stavebního úøadu k provedení prací, na které se požadovaná pùjèka vztahuje
(stavební povolení, vè. pøíslušné projektové
dokumentace, pøípadnì sdìlení k ohlášení).
c) Rozpoèet nákladù.
d) Úøednì ovìøené prohlášení dvou ruèitelù,
vèetnì doložení výše pøíjmù u fyzických osob
(nepodnikatelé), u podnikatelù kopii posledního daòového pøiznání.
3. Lhùta pro podáni žádosti se stanovuje od
01. 08. 2007 do 31. 08. 2007. Po této lhùtì
nebudou žádosti pøijímány.
4. Komise pro výbìrové øízení vyhodnotí pøedložené žádosti a pøedloží konkrétní závìr výbìrového øízení k rozhodnutí na nejbližší jednání
Rady mìsta a Zastupitelstva mìsta.
5. O výsledku výbìrového øízení budou všichni uchazeèi neprodlenì vyrozumìni. Žadatelé,
kterým Zastupitelstvo mìsta odsouhlasí
poskytnutí pùjèky, budou vyzváni k uzavøení
smlouvy o pùjèce. Právo na uzavøení smlouvy
zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavøení
smlouvy do 30 dnù po vyrozumìní o výsledku
výbìrového øízení.
Ve Štìtí, dne: 4. 7. 2007
Mìsto Štìtí- starostka - Ing. Zdeòka Rulíšková

Z fondu rozvoje bydlení se poskytují tyto návratné úèelové pùjèky:
poø.è.

název - úèel

01

Obnova støechy
(krytina i konstrukce)

02
03

Zøízení pøípojky CZT, vèetnì
rozvodù ÚT
Zøízení ústøedního vytápìní na obnovitelné zdroje (solární vyt., tep. èerp.)

lhùta

úrok

max. èástka

5 rokù

3%

150 000,- Kè

5 rokù

3%

100 000,- Kè

5 rokù

3%

100 000,- Kè

04

Obnova fasády vèetnì oplechování

5 rokù

3%

100 000,- Kè

05

Zateplení obvodového pláštì
rod. domu

5 rokù

3%

100 000,- Kè

06

Izolace domu proti vodì

5 rokù

3%

50 000,- Kè

07

Zøízení malé èist?rny odpadn?ch
vod k domu

5 rokù

1%

50 000,- Kè

08

Pùdní vestavby bytù

5 rokù

3%

09

Výmìna oken

5 rokù

3%

10

Oprava nemovitosti znièené pøi
živelných pohromách

5 rokù

1%

100 000,- Kè
na 1 byt
50 000,- Kè
na 1 byt
100 000,- Kè
na 1 byt

Bližší informace sdìlí p. Zwettler, kanc.è. 28 Mìstského úøadu Štìtí, odboru výstavby a ŽP – tel. 416 859

Mìsto Štìtí tímto oznamuje všem zájemcùm, že v prùbìhu srpna 2007 budou pøijímány žádosti o poskytnutí návratných úèelových pùjèek na opravu a modernizaci obytných budov a bytových jednotek v souladu se znìním schválených pravidel „FONDU
ROZVOJE BYDLENÍ“. Podmínky pro podání žádosti o poskytnutí uvedených pùjèek
jsou zveøejnìny obvyklým zpùsobem na úøedních deskách. Bližší informace sdìlí p.
Zwettler, kanc. è. 28 Mìstského úøadu Štìtí, odboru výstavby a ŽP – tel. 416859314.

Dne 3. 7. 2007 uplynuly 4 smutné roky, kdy
nás navždy opustil pan Karel Hájek. Za
vzpomínku dìkuje manželka a synové s
rodinami.
Dne 9. 8. 2007 to bude rok co nás navždy
opustil pan Jaroslav Hampl. Vzpomíná manželka Maria a dcera s rodinou.
Jak smutný je ten domov náš, když rodièe v
nìm neshledáš. V neznámý kraj odešli
spát, zaplakal každý, kdo je mìl rád. Dne 4.
srpna uplynulo 10 let kdy nás navždy opustila moje milovaná maminka a babièka paní
Marie Bauerová a dne 5. záøí uplyne 8 let,
kdy zemøel mùj tatínek a dìdeèek pan Bohumil Bauer z Radounì. Stále na oba rodièe s
láskou vzpomíná dcera s rodinou.
Dne 7. 8. 2007 uplynulo 20 let. kdy nás
navždy opustil tchán a dìdeèek pan František Cihláø z Brocna. Odešel ze života, ale v
našich srdcích zùstává. Stále vzpomínají
snacha Jaroslava, vnouèata Vladimír a Martin s rodinou.
Tiše jsi odešel, ale v našich srdcích budeš
stále žít. Bez slùvka rozlouèení. Dne 4. srpna 2007 by se dožil 76 let pan Václav Suchý
ze Straèí. Za tichou vzpomínku dìkují manželka a syn Václav.
S láskou jsem Tì Miluško vychovala a velkou bolestí v srdci pochovala.1. srpna to
budou 2 roky, kdy dotlouklo laskavé srdce
paní Miloslavy Chaloupecké ze Štìtí. S láskou a bolestí vzpomíná manžel, dìti s rodinou, vnouèata a máma, která nemùže zapomenout.

Sklenáøi Martin Brandel
zasklívání oken a dveøí, zasklívání byt.
stìn, vrtání, broušení, výroba akvárií,
ornamentní skla, zrcadla, plasty,
otevíraci doba: po-pá 15,00 – 18,00,
so
8,00 – 12,00
mob.:602 876 863,
e-mail:brandel@seznam.cz
Provozovna: Radouòská 638
-(areál zahradnické služby Knotek a
Veselka – za fa WAM) cedule SKLENÁØI
je u silnice na garážích

PODLAHÁØSTVÍ
JAROSLAV POLÁK
Strážnická 1537, Mìlník - Mlazice
Telefon: 315 670 407; 731 119 376
nabízí
POKLÁDÁNÍ PODLAH z PVC
a KOBERCÙ
v cenì 55,- Kè za 1 m2 vèetnì DPH.

Sezóna je v plném proudu
Pìkného letního poèasí naplno využívají
èlenové Prvního aviatického spolku Štìtí k
intenzivnímu létání se svými modely. Objevila se øada nových, pøes zimu peèlivì pøipravených modelù, které poprvé v tìchto
dnech vzlétly k nebi.
Letošní rok má však i smutné prvenství v
poètu znièených modelù.
JJ

Souèasnì nabízí velký výbìr tìchto metariálù.

Diamantová svatba

Zábìr z létání dne 15. èervna 2007
2

Dne 3. srpna 2007 oslaví diamantovou svatbu paní a pan Rùžena a Antonín Jandovi z
Mostu a Brocna . Našim rodièùm pøejeme
hodnì štìstí, lásky, pohody, spokojenosti a
pøedevším dobré zdraví do dalších let. Za
dobré vychování dìkují dìti Vìra a Mirek se
svými rodinami k blahopøání se též pøipojují
manželé Matejkovi ze Senkova u Loun.

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

V srpnu bude velký sál využíván ke
komerènímu prodeji.
Pøipravujeme na mìsíc záøí :
1. 9. Live and Let Fly 2 – Skate park u Labe
8. 9. Tradièní jarmark na Husovì námìstí
10. 9. Zahájení kurzu tance pro dospìlé –
sál KS
11. 9. Promenádní koncert Dechové harmonie – Bezruèovy sady
12. 9. Zahájení kurzu tance pro mládež – sál
KS
24. 9. Suchánek & Genzer – kino
Pøedprodej bude zahájen 1.8., cena vstupenky 130,- Kè
24. 9. Spoleèenské odpoledne pro dùchodce – sál KS

Podìkování
Dìkujeme Mìstskému úøadu ve Štìtí, jmenovitì paní ing. Z. Rulíškové, starostce
mìsta a paní D. Foøtové, vedoucí soc. a
zdravotnictví za milou návštìvu a gratulace
u pøíležitosti 101. narozenin naší babièky A.
Èervené. Dìkujeme za kvìtinové dary.
Rodina Kejíkova
Konec školního roku je obdobím výletù, jež
jsou odmìnou pro dìti za jejich celoroèní
práci. Už mnoho let spolupracují vyuèující
školy v Ostrovní ulici se štìtskou poboèkou
mìlnické cestovní kanceláøe, která nabízí
mnoho akcí pro školy spojených s poznáváním i zábavou. Chtìli bychom touto cestou
podìkovat panu Petru Riegrovi za perfektní
organizaci akcí a zejména za obìtavou
snahu zajistit dìtem co nejhezèí zážitky. O
tom jsme se pøesvìdèili pøi posledním výletì, kdy místo návštìvy hradu, který byl uzavøen okamžitì objednal akci náhradní, a to
projížïku na koních, již dìti uvítaly s obrovským nadšením. Dìkujeme panu Riegrovi
za spolupráci a tìšíme se na další pìkné
výlety.
S.K.

Akce handicapovaných bez státní dotace
Na poèátku èervna absolvovalo 35 klientù
ozdravný pobyt v RS Ludmila Roztoky u Køivoklátu. Støedisko je bezbariérové, výborná
kuchynì, zamìstnanci vstøícní a ochotní.
Lesy, èistý vzduch, cvièení venku, procházky po nauèných stezkách i okolí dle mobility
klientù, koupání v Berounce,sbírání léèivek,
rybaøení, možnost masáží, podveèerní
posezení na terase s písnièkou, výlet na Køivoklát a do Lán, táborák s opékáním uzeniny a návštìva harmonikáøe s písnièkami na
pøání i tancem byl program plný legrace,
pohody a nových zážitkù. Vyzkoušeli jsme
Kneipovu medicínu, kterou nabízeli 3 lesní
ledové prameny ze skalního jezera nad
vodopádem. Voda se mohla pít nebo také
využít k léèbì dolních konèetin chùzí v ledové vodì s oblázky pùsobící na plosky
nohou. Poèasí ideální, pøítomní klienti i když
rùzného vìku a zdrav. postižení byli vynikající. Vše brali s humorem po celý po-byt.
Udìlat nìco pro své zdraví a ještì s úsmìvem a partou dobrých lidí, to je ta pravá
pohoda a pohlazení po duši.

UVIDÍTE V KINÌ
HRAJEME KAŽDÝ DEN MIMO SOBOTU
od 19,00 hod (pokud není uvedeno jinak)
Hrajeme se zvukem DOLBY STEREO SR
15. 7. – 13. 8. 2007 - DOVOLENÁ, KINO
NEHRAJE
14.-15. 8. - Shrek Tøetí, USA, mládeži pøístupný, vstupné 65,-Kè, 93min. Zelený zlobr
Shrek, Fiona a Kocour v botách opìt brání
své království. Pokraèování nejúspìšnìjšího animovaného snímku všech dob v ÈESKÉM ZNÌNÍ.(více na www.shrek3.cz)
16.-17. 8. - Roming, ÈR/Slovensko/Rumunsko, mládeži pøístupný, vstupné 70,-Kè,
105min. Bolek Polívka a Marián Labuda na
cestì za nevìstou. Pøijïte se zasmát do
kina, nová komedie od tvùrcù Úèastníkù
zájezdu. (více na www.roming.cz)
19.-20. 8. - Terkel má problém, Dánsko, do
15 let nepøístupný, vstupné 65,-Kè, 81min.
Film, který musíte vidìt døív, než vám ho
doma zakážou… Zhulená èerná animovaná
komedie V ÈESKÉM ZNÌNÍ. Pozor – tento
film není pro dìti!!!(více na www.falcon.cz)
21.-22. 8. - Krvavá sklizeò, USA, do 12 let
nevhodný, vstupné 65,-Kè, 100min. Kdo
mùže za to, že v øece místo vody teèe krev?
Hilary Swanková v novém satanistickém

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

Vítaní nových obèánkù

Prodám, koupím,.....
Prodám elektrickou pilu zn.: TALON, 1600
W délka lišty 35 cm. Nová, nepoužívaná.
Cena Kè 1500,- . tel. 728 367 011.
Koupím garáž ve Štìtí u bývalého Svazarmu. Tel.: 723 208804
Pronajmu v obci Brocno zahradu - 600 m2
rovina, 18 ovocných stronkù, obdìlávané
užitková zahrádka, možnost zalévání
vodou ze studny. Bližší informace tel. 731
909 226

Blahopøejeme
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V úterý 26. 6. 2007 byli slavnostnì
pøivítání v obøadní síni Mìstského
úøadu ve Štìtí paní starostkou ing.
Zdeòkou Rulíškovou tito noví obèánci
mìsta:
David Bílek, Jan Chromý, Lukáš Tyle,
Lukáš Dvoøák a Miroslav Šedivý.
V úterý dne 10. 7. 2007 pøivítala paní
starostka další nové obèánky, dìvèátka:
Barbora Dvoøáková, Bára Urbanová,
Eliška Chalupová a Denisa Slosiarová,
chlapci: Tadeáš Jurèa, Josef Kohan a
Štìpán Malecha. Všem pøejeme do
dalšího života hodnì zdraví.

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

70 let: p. Anna Benýrová ze Štìtí
71 let: p. Václav Kurfirst ze Štìtí
72 let: p. Pavel Knejp z Hnìvic, p. Štìpán Poštolka, p. Anna Svobodová, p. Jaroslava Janáková a p. Marie Fialová ze Štìtí
73 let: p. Drahuše Pechová z Poèeplic, p.
Alena Strnadová, p. Štefan Galanïák, p. Lexa
Mináø a p. Marta Nováková ze Štìtí
74 let: p. Danuše Beránková, p. Anna Vintrová, p. Ema Kubíková, p. František Kureš, p.
Arnoštka Bláková a p. Božena Runkasová
75 let: p. Josef Porš z Hnìvic, p. Magdalena
Bìloubková, p. Vladimír Hron a Canko Zidarsky, p. Jiøí Loužecký a p. Libuše Štastná ze
Štìtí
76 let: p. Josef Pech z Poèeplic, p. Jiøí Doležal,
p. Marie Hradecká, p. Vladimír Kohák, p. Jaromír Hylmar, p. Aladár Lukáè, p. Anna Tomišová
a p. Vìra Houžvièková ze Štìtí
77 let: p. Jiøina Frýdová p, Miluše Hlušièková,

E. Reifová MO STP v ÈR o.s. Štìtí

hororu. (www.warnerbros.cz)
23.-24. 8. Odstøelovaè, USA, do 15 let
nepøístupný, vstupné 60,-Kè, 126min. Nejlepší støelec se vrací do služby, aby pøekazil
atentát na prezidenta. Vše dopadne trochu
jinak a stává se z nìho odstøelovaè na
odstøel. Mark Wahlberg v hlavní roli napínavého akèního thrilleru.
(více na www.bontonfilm.cz)
26.-27. 8 - Harry Potter a Fénixùv øád,
USA, mládeži pøístupný, vstupné 70,-Kè .
138min. Harry se musí rychle douèit vše, co
by mu pomohlo v boji s démonickým lordem
Voldemortem. Již páté kouzelnické dobrodružství z Bradavic. (více na www.harryafenix.cz)
28.-29. 8. - Sunshine, Velká Británie, do 12
let nevhodný, vstupné 60,-Kè, 108min. Slunce umírá a tím i celé lidstvo. Na sebevražednou misi se vydává posádka kosmické lodi
Icarus 2 a pokusí se slunce znovu zažehnout. Nejlepší sci-fi film posledního desetiletí. (www.bontonfilm.cz)
30-31. 8. - Velkej biják, USA, do 15 let
nepøístupný, vstupné 60,-Kè, 85min. Víme,
že je velkej. Zmìøili jsme ho. Nová komedie,
které tentokrát paroduje nejvìtší hollywoodské megahity jako jsou Piráti z Karibiku, XMen a další. (www.bontonfilm.cz)

p.Marie Laktišová a p. Vlastimil Øehák ze Štìtí
78 let: p. Marie Vaníèková, p. Slavomíra Cermanová, p. Jaromír Ondra, p. Márie Kokanièová a p. Karel Nìmec ze Štìtí
79 let: p. František Haspekl z Veselí, p. Kvìtuše Valntová a p. Emil Hille ze Štìtí
80 let: p. Helena Schröfelová a p. Zdeòka
Zdrubecká ze Štìtí
81 let: p. Marie Uøidilová z Brocna a p. Václav
Vítek z Èakovic, p. Vìra Horáková a p. Božena Pešáková ze Štìtí
82 let: p. Karel Andrle z Poèeplic, p. Zdenka
Pelclová, p. Marie Sklalická a p. Hilda Kádnerová ze Štìtí
83 let: p. Miloslav Pøihoda a p. Marie Svatková
ze Štìtí
85 let: p. Zdeòka Prokešová, p. Vlasta Jansová , p. Antonie Vyskoèilová a p. Jarmila Süssemilchová
86 let: p. Ellen Bendová ze Štìtí

SCHULTE s.r.o. Štìtí pøijme
SCHULTE s. r.o. Štìtí – výrobní a organizaèní technologie
Pøedpoklady: VŠ nebo SPŠ strojní, alternativnì technické vzdìlání a substanèní
praxe se zamìøením na sériovou výrobu a
montáž a zpracování dat. Perfektní znalosti v oblasti MS Excel, praxe v oblasti
zpracování dat.
Pracovní zamìøení: spolupráce na vytváøení výrobních plánù
Plánování lidských zdrojù
Technická, technologická a organizaèní
podpora výrobních a organizaèních procesù
Vytváøení statistiky výroby v excelu vytváøení datových podkladù v oblasti kontroly
kvality úzká spolupráce s jednotlivými
oddìleními firmy a s vedením firmy
Preference: základní komunikaèní znalosti nìmèiny nebo angliètiny
Vìk mezi 30 – 45 lety
Nabízíme perspektivní možnosti osobního profesního vývoje
Možnosti rychlého postupu v rámci firmy
Velmi dobré platové zaøazení a ohodnocení
Dobré možnosti v oblasti zvyšování osobní jazykové kvalifikace
Kontaktujte: paní Marie Grünerová
Tel. 416 812 122
e-mail: mgruenerova@schultefarbroller.eu
Adresa firmy: Radouòská 687, 411 08
Štìtí

7. Sportovní hry Štìtí - 30.6.2007
Výbor MO STP v ÈR Štìtí se rozhodl
pøipravit již 7. Sportovní hry pro zdrav. post.
dìti, mládež a dospìlé. Z øad èlenù MO byl i
realizaènèní tým. Celkem se zúèastnilo této
integraèní akce 91 osob z toho 32 dìtí , 59
dospìlých. Na akci není již nìkolik let státní
dotace.
Zahájili jsme ve 14.00 hod. a poèasí nám
pøálo .Disciplíny byly tradièní - hod kroužkem, hod na plechovky, šipky, petangue,
dráha s míèem, hod talíøem na cíl a netradièní – hod polenem a mobilem na cíl.
Všichni absolvovali dle svých možností a
nechybìla legrace a dobrá pohoda. Nebylo
vítìzù ani poražených. Dìtem jsme za výkony pøedali drobnosti a sladkosti, dospìlí byli
za podané výkony také odmìnìni. Potom
jsme se pøesunuli k malému ohništi a opékali jsme postupnì uzeninu. Ani tady nebyla
nouze o legraci. Akce byla hodnocena
úèastníky jako velmi dobrá. Mìli èas si
neformálnì popovídat a užít si sobotní odpoledne v klidu, ale aktivnì. Dìkujeme sponzorùm, kteøí pomohli dobré vìci a podpoøili v
letošním roce naši organizaci. Pouze s nadšením bez fin. prostøedkù se akce dìlat prostì nedají. Dìkujeme, že vám život zdravotnì postižených není lhostejný.

Kvìtnové oslavy ve Štìtí konané dne 7. 5. 2007
Jako každoroènì poøádal i letos Mìstský úøad spolu se základní organizací Èeského svazu
bojovníkù za svobodu (dále ZOÈSBS) ve Štìtí oslavy 62. výroèí ukonèení II. Svìtové války
a osvobození republiky od fašistù. Protože mìsto Štìtí osvobozovala Polská armáda v
rámci Rudé armády, úèastòují se našich oslav každoroènì i zástupci Polského velvyslanectví v Praze. Loni i letos to byl pan konzul Stanislav Lukasiewicz. Letos se oslav úèastnili také
zástupci OV ÈSBS z Náchoda, kteøí požádali v loòském roce Mìst. úø. a ZOS ÈSBS ve Štìtí
o spolupráci. OV ÈSBS v Náchodì udržuje pøátelské styky s polskými veterány II. Svìtové
války, konkrétnì s Ogólnopolskim Klubem Kombatantów 1. Drezdeòskiego Korpusu Pancergnego Vojska Polskiego. Pozvali jsme proto zástupce jmenované organizace p. plukovníka Mgr. ING Eugeniusze Praczuka z mìsta Olawa v Polsku a zástupce OV ÈSBS z
Náchoda, aby se úèastnili našich oslav. Pan plukovník se jako 18 ti letý mladík úèastnil co by
voják Polské armády osvobozování Štìtí. Proto úèast na našich oslavách byla pro nìho
zvláš dùležitá. Za OV ÈSBS Náchod se zúèastnili pan Antonín Vašek a pøedsedkynì pí.
Ringlová. Za OV ÈSBS Litomìøice se zúèastnil pan plukovník Václav Kuchynka. Èlenové
Ogólnopolskiego Klubu Kombatantów v roce 2005 projevili zájem projet si celou trasu z
Drážïan pøes Dìèín a Štìtí až do Mìlníka, kde strastiplná cesta v roce 1945 konèila. Okresní výbor ÈSBS v Náchodì jim to zprostøedkoval, jeli dvìma autobusy, navštívili Štìtí, vyfotografovali se i pamìtní desky padlým polským vojákùm na základní škole ve Školní ulici. Byli
potìšeni tím, jak je o pietní místo peèováno. Pøišel k nim malý chlapec asi 8-9 letý a prohlásil:“Vy jste Polská armáda, já vás znám, vy jste osvobozovali Štìtí.“ Na otázku jak to, že to ví,
øekl, že jim o tom øíkala paní uèitelka a rodièe doma také o tom hovoøili. Pan plukovník by
býval rád toho kluèíka znovu vidìl, ale neznal jeho jméno. Pokud se nìkdo v tomto popisu
pozná, byla bych ráda kdyby se u mne pøihlásil na telefon 416 812 693 nebo na mobil 604
563 762. Hostì z Náchoda a z Polska pøijeli 7. 5. dopoledne. Spolu s pøedsedkyní ZO ÈSBS
MUDr. Fryèovou navštíivili základní školu ve Školní ulici, setkali se s øeditelem školy p. Václavem Pištorou a projevili zájem o spolupráci s nìkterou školou v Polsku. Pan plukovník
vìnoval panu øediteli školy knihu vzpomínek na cestu Polského vojska z Drážïan pøes
Dìèín a Štìtí až na Mìlník, kde jejich cesta pøed 62 lety konèila. Autorem knihy je sám plukovník Praszuk, kniha je s vìnováním autora. Všichni úèastníci oslav jsme se sešli 7. 5. na
radnici u starostky mìsta p. Ing. Rulíškové, byli jsme všichni uvítani a seznámeni, o malé
obèerstvení se postaral pan místostarosta Šimral. Pak nastala krátká beseda pøi níž vìnoval pan plukovník Praczuk stejnou knihu s vìnování paní starostce a paní pøedsedkyni ZO
ÈSBS. Poté jsme se odebrali auty k pomníkùm, nejprve k sousoším dvou prezidentù v
zahradì Masarykovy školy, pak u pamìtní desky padlým vojákùm Polské armády ve ZŠ ve
Školní ulici, nakonec na høbitovì u pomníku padlým vojákùm Rudé armády a Polské armády
a u hrobu 1. èeského starosty mìsta a 1. øeditele 1. èeské školy ve Štìtí pana Augustina
Lukeše. Ke všem pomníkùm jsme položili kytice a poklonili jsme se památce padlým obìtem války. Po pietním aktu jsme se všichni sešli v restauraci OAZA na malé obèerstvení a
besedu. Oslavy i beseda probìhly dùstojnì, paní starostka všechny pozdravila a podìkovala za úèast. Pan plukovník Praczuk pøednesl podìkování za pozvání a zdùraznil, jak si váží
toho, že se mohl oslav úèastnit a podìkoval mìstu i ZO ÈSBS ve Stìtí, za to jak se starají o
pomníky a že udržují tradici oslav výroèí osvobození.
MUDr. Vìra Fryèová, pøedsedkynì ZO CSBS Štìtí.

Zleva starostka Z. Rulíšková, plk. Kuchynka, p. Lukasiewicz, plk. Praczuk, MUDr. Fryèová a pí. Vysoudilová

Reifová Eva - MO STP v ÈR pøedseda
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