roèník 5.

leden 2007

Zpravodaj
mìsta

Slovo starostky
Vážení spoluobèané,
máme za sebou pohodu a klid vánoèních svátkù i louèení s rokem 2006. Stojíme na
prahu roku 2007. Pro mne osobnì to bude rok, ve kterém bych chtìla s týmem
svých spolupracovníkù na Mìstském úøadì zaèít realizovat alespoò èást pøedsevzetí a slibù, se kterými jsem v loòském pøedvolebním èase bojovala o vaši pøízeò a
volební hlasy. To, že jsem se stala starostkou mìsta, je pro mne nesmírnì zavazující. Slibuji vám, obèanùm Štìtí, že v letošním roce udìlám vše proto, abych vaši
dùvìru nezklamala. Vìøím, že rok 2007 pøinese mnoho pozitivního jak ve vašem
osobním životì, tak i v životì a historii našeho mìsta
Ing. Zdena Rulíšková, starostka mìsta

Struènì z usnesení rady mìsta
Výtah z unesení Rady mìsta mimo jiné
Rada mìsta ze dne 16. 11. 2006
Rada mìsta bere na vìdomí
- Pøípravu a zajištìní akcí „VÁNOCE 2006“,
pro seniory a zdravotnì postižené obèany
mìsta Štìtí a integrovaných obcí. Tyto akce
se uskuteèní v prosinci v Klubu dùchodcù a
Kulturním støedisku.
- Návštìvy obèanù (seniorù) a tìžce zdravotnì postižených obèanù nad 70 let vìku s
pøedáním „vánoèního balíèku“ obsah kterého budou tvoøit trvanlivé potraviny v hodnotì Kè 317,--. Balíèek bude doruèen celkem
704 obèanùm, z toho 581 ze Štìtí, 104 z integrovaných obcí a 19 osob bude navštíveno
v domovech dùchodcù a ústavech sociální
péèe.
Informaci a návrh o dalším postupu pøi zajištìní pozemkù pro výstavbu rodinných
domkù ve Štìtí I, Poèeplice, Brocno takto:
1.Štìtí - lokolita U cementárny a Pod traktorkou cca 38 RD a v + 6 RD v kombinaci s
podnikáním
2.Štìtí – lokolita „Pod 21 RD ve Štìtí“ – cca
23 RD
3.Poèeplice – lokalita „Poèeplice sever“ – I.
Etapa – cca 33 RD
4. Brocno – lokalita „Brocno – I. Etapa“ – cca
20 RD
- Návrh na oddávající: ing. Rulíšková, p.
Šimral, Mgr. Pištora, MUDr. Vysoudil a na
vítání obèánkù: Ing. Rulíšková, p. Šimral.
- Poøádání zájezdù s plaváním od 24. 11.
2006 a snìhem dle snìhových podmínek.
Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu
mìsta ke schválení
- Obecnì závaznou vyhlášku mìsta Štìtí
è.9/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažïování sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù.
- Pro rok 2007 poplatek za odpady ve výši
Kè 460,-Rada mìsta ze dne 30.11.2006
Rada mìsta bere na vìdomí
-Informaci o jednání Mikroregionu dne

29.11.2006, které se uskuteènilo v Hoštce.
-Zprávu o pøipravovaném setkání vedení
mìsta s podnikateli mìsta Štìtí, které se
bude konat 5.12.2006
-informaci o pozvání Èeských sbìrných
surovin Praha – závod Kralupy na prohlídku
jejich linky, která zpracovává separovaný
odpad a nebezpeèný odpad také i ze Štìtí
-informaci o pøípravì výbìrových øízení na
informaèní media
-pøedložené materiály na výstavbu umìlého kluzištì a požaduje doplnìní provozních
dat. Rozhodovat o nabídce se bude na pøíštím jednání RM:
- úèast vedení mìsta na setkání partnerù
SK Mondi v hernì stolního tenisu v krytu
pod tržnicí. O požadavku výstavby haly
bude ještì diskuse na RM a ZM.
- Informaci o jednání s firmou Aquatest a
výstavby MìÚ dne 29.11.2006 a vedení
mìsta o zaøazení protipovodòových opatøení do plánu Krajského úøadu.
- Informaci o prodeji výmìníkové stanice z
majetku Energetiky Mondi firmì RATE Štìtí
a možných dùsledcích pro mìsto. V cenových relacích by nemìlo dojít k podstatným
zmìnám, protože ceny tepla jsou regulovány Energetickým regulaèním úøadem a mají
své kontrolovatelná pravidla.
Rada mìsta schvaluje
-Bezplatný pronájem nebytového prostoru
v Klubu dùchodcù Èeskému svazu bojovníkù za svobodu.
-Èlenství starostky mìsta Štìtí ing. Zdeòky
Veselé
vánoce a štastný
Nový roka
Rulíškové
v pøedsednictvu
Hospodáøské
pøejí modeláøi ze Štìtí
sociální rady Litomìøicka.
-Poskytnutí neinvestišní dotace – finanèního pøíspìvku na èinnost sportovního oddílu
HOCKEY CLUB ŠTÌTÍ v sezónì 20062007 ve výši Kè 5000,-- s termínem vyúètování do 31.3.2007.
-zachovat detašované pracovištì Živnostenského úøadu Litomìøice ve Štìtí za stejných podmínek na volební období 20062010.

FOND ROZVOJE BYDLENÍ
Mìsto Štìtí tímto oznamuje všem
zájemcùm, že v prùbìhu ledna 2007
budou pøijímány žádosti o poskytnutí
návratných úèelových pùjèek na opravu a modernizaci obytných budov 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. 27
Mìstského úøadu Štìtí, odboru výstavby a
ŽP – tel. 416859328.
Souèasnì upozoròujeme na vytvoøení
nového fondu, pro který dne 5.10.2006
byla zastupitelstvem mìsta schválena
nová pravidla. Zmìny spoèívají pøedevším ve zmìnì nìkterých titulù pùjèek a
ve zmìnì druhu záruky, kdy se upustilo od
pùvodní zástavy nemovitosti (nemusí být
odhad nemovitosti a doklad o pojištìní),
avšak novì je tøeba mít záruku tzv.
„ruèitelský závazek“ od dvou ruèitelù.
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:
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).
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 fyzic
(pokraèování na str. 4)

Nový stavební zákon
Stavební úøad Štìtí tímto chce upozornit
vlastníky staveb, stavebníky, projektanty i
stavební firmy, že dne 1.1.2007 vstoupí v
platnost nový stavební zákon è. 183/2006
Sb. a provádìcí vyhlášky k nìmu. Bìhem r.
2006 se ve sdìlovacích prostøedcích a obecnì rozšiøoval názor o zjednodušení procesu
povolování staveb. Vzhledem k tomu, že
skuteènost je jiná, chceme Vám touto informací sdìlit základní pravidla a postupy
podle nového stavebního zákona. Obecnì
je tøeba zmínit, že proces povolování staveb
je rozdìlen do dvou stupòù.
1. Územní rozhodování – ve kterém se povoluje umístìní stavby èi zaøízení na pozemku, jejich odstupové vzdálenosti od hranic,
výškové a pùdorysné zaèlenìní v území,
apod., dále pak územní rozhodování o
zmìnì využití území, územní rozhodování
o zmìnì stavby a o zmìnì vlivu stavby na
využití území, územní rozhodování o dìlení
nebo scelování pozemkù a koneènì územní
rozhodování o ochranném pásmu.
2. Stavební povolení èi ohlášení – ve kterém
se povoluje provedení stavby, její vnitøní dispozièní uspoøádání, použití konkrétních stavebních materiálù a konstrukcí, apod.
K bodu 1) Územní rozhodování
Témìø všechny bìžnì provádìné stavby
potøebují nìkterou z forem územního opatøení. Územní rozhodování probíhá podle
druhu stavby, které jsou ve stavebním zákonì pøesnì definovány, takto :
a) územní souhlas § 96 SZ – nejjednodušší,
nejedná se o rozhodnutí, ale o opatøení
obdobné povahy døívìjšího sdìlení k ohlášení stavby. Avšak jen pro vybrané druhy
staveb a splnìní všech zákonem daných
podmínek. K žádosti je tøeba doložit projektovou dokumentaci a kladná stanoviska
dotèených orgánù státní správy.
b) zjednodušené územní øízení § 95 SZ –
jedná se o rozhodnutí vydané bez pøedchozího øízení, avšak opìt za pøedpokladu splnìní v zákonì daných podmínek (napø.
zámìr je podle územního plánu v zastavitelné ploše nebo v zastavìném území, žádost
má všechny pøedepsané náležitosti, žádost
je doložena stanovisky dotèených orgánù
státní správy a souhlasy úèastníkù øízení
(sousedù), tyto souhlasy musí obsahovat i
výslovný souhlas se zjednodušeným øíze

Vzpomínáme

ním. Žadatel musí zajistit, aby byl návrh
výroku rozhodnutí bezodkladnì vyvìšen na
vhodném veøejnì pøístupném místì u stavby nebo pozemku, atd).
c) klasické územní rozhodnutí § 86 – 92 SZ
– jedná se o rozhodnutí vydané po pøedchozím územním øízení. Opìt se dokládá projektová dokumentace, stanoviska dotèených orgánù státní správy, atd.
K bodu 2) Stavební povolení ohlášení: Tato
èást zaèíná u § 103 SZ, ve kterém je vyjmenováno mnoho druhù staveb, které nevyžadují stavební povolení, ani ohlášení avšak i
u tìchto staveb je nutné pøedem vyžádat
nìkterou z forem územního rozhodnutí, èi
územní souhlas. V § 104 odst. 2 písm. a) až
d) jsou vyjmenovány stavby, které za pøedpokladu daných podmínek (návrh je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, s
územnì plánovací informací (§21), stavba
je v zastavìném území nebo zastavitelné
ploše, pomìry v území se podstatnì nemìní a nevyžadují nové nároky na dopravní a
technickou infrastrukturu) lze provést na
základì ohlášení bez pøedchozího územního rozhodnutí nebo souhlasu.
Jedná se o:
- o stavby pro bydlení (rodinné domy) a pro
rekreaci (rekreaèní domy, zahradní chaty)
do 150 m2, s jedním podzemním podlažím
do hloubky 3 m, a nejvýše dvìma nadzemními podlažími a podkrovím.
- podzemní stavby (napø. sklepy) do 300 m2
a hloubky 3 m.
- stavby do 300 m2 a výšky 10 m a haly do
1000 m2 zastavìné plochy a výšky do 15 m,
pokud tyto stavby a haly budou mít jedno
nadzemní podlaží, nepodsklepené a doèasné na dobu max. 3 let.
- stavby do 25 m2 (napø. kùlny) a výšky do
5m s jedním nadzemním podlažím a podsklepené nejvýše do hloubky 3 m.
Všechny ostatní stavby, které nejsou vyjmenovány v § 103 a § 104 vyžadují stavební
povolení a pøedtím ještì i územní rozhodnutí. Dále upozoròujeme, že zákon ukládá
povinnost podávat všechny žádosti pouze
na závazných formuláøích, které jsou pøílohou jednotlivých provádìcích vyhlášek ke
stavebnímu zákonu a budou k dispozici na
webových stránkách mìsta, v podatelnì
Mìstského úøadu a na stavebním úøadì.
OVaŽP

Policie Èeské republiky Obvodní oddìlení Štìtí
Výbìr z ukonèených akcí:
2.11.2006 bylo sdìleno podezøení J.D. pro
tr. èin Krádeže, který jako zamìstnanec v
areálu fy 2JCP a. s. Raèice odcizil nerezovou kulatinu, kterou si upravoval na pracovišti pro svoji potøebu, pøièemž byl pøistižen.
Vìc byla ihned pøedána na OSZ Litomìøice
ve ZPØ a rozhodne OS Litomìøice.
2.11.2006 byl na základì pøíkazu k zatèení
OS Litomìøice zatèen P.S. a pøedán OS Litomìøice. 7.11.2006 bylo zapoèato provìøování úvìrového podvodu M.K. mìla užít pro
svoji potøebu v rozporu s podmínkami pøeklenovacího úvìru svého stavebního spoøení finanèní èástku necelých 50 tis. Kè. Po
prošetøení bude dále rozhodnuto a pachateli hrozí až dvì léta odnìtí svobody.
9.11.2006 podezøelý T.H. odcizil v prodejnì
Penny Market Štìtí volnì vystavenou láhev
s obsahem 0,5 l rumu v hodnotì Kè 100,--,
kdy byl za obdobnou trestnou èinnost v
posledních tøech letech odsouzen a potrestán. Pøípad realizován ve ZPØ a byl pøedán

na OSZ Litomìøice. 11.11.2006 podezøelý
L.D. slovenské národnosti pøi jízdì mot.vozidlem v obci Straèí zpùsobil dopravní nehodu, u které byla namìøení hladina alkoholu
2,40 promile v krvi a dále zjištìní, že vozidlo
užil neoprávnìnì bez vìdomí majitele. Vìc
zpracování opìt ve ZPØ a pøedána na OSZ
Litomìøice. 18.11.2006 došlo k požáru
kotelny pøístavku domu v obci Chcebuz, kde
k zasažení domu nedošlo. Na místì zasahoval HZS Štìtí a pøivolaný vyšetøovatel
HZS Litomìøice zjistil nedbalost a vìc na
místì pøevzal do své kompetence.
20.11.2006 bylo sdìleno obvinìní Z.K. pro
tr. èin Krádeže, který je podezøelý z krádeže
motorové nafty ze svého pracovištì. Pøípad
pùjde pøed soud a pachateli hrozí trest odnìtí svobody až na tøi léta. 25.11.2006 bylo
zapoèato provìøování podezøelého O.S.,
který mìl vniknout pøes nesouhlas poškozené do jejího bytu, zde ji fyzicky napadnout a
vyhrožovat zabitím, pøièemž ji pøinutit podepsat smìnku na fi. èástku. Po zadokumen(pokraèování na str. 4)
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„Rok uplynul jak øeky proud, jen bolest
zùstala a nedá se zapomenout“. Dne
29.1.2007 vzpomeneme 1. výroèí úmrtí
pana Vladimíra Cihláøe z Brocna. S láskou
stále vzpomínají manželka Jaroslava, syn
Vladimír a Martin s rodinou.
Èas plyne ale bolest a láska zùstávají. Dne
1.1.2007 uplyne smutné výroèí 12 let otce a
matky, Jaroslav Müller 4 let, Lýdie
Müllerová,5 let Ivanka Horáèková.
Vzpomínají dìti, matka a vnouèata.
Dìkuji všem spolužákùm mého syna
Jaroslava Sýkory za vzpomínku a
položeném vìneèku na hrob. Vzpomíná
Sýkorová Hana
Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce
krvácí. Ta rána stále bolí, zapomenout
nedovolí. Dne 16. ledna 2007 uplynou tøi
bolestné roky od úmrtí pana Václava
Suchého ze Straèí. Kdo jste ho znali a mìli
rádi, vzpomeòte s námi. Manželka a syn
Václav
Èas plyne a nevrátí co vzal. Nám zùstala jen
smutná vzpomínka a žal. Dne 25.12.2006
uplynulo 18. let co nás navždy opustila naše
milovaná maminka, babièka a prababièka
paní Josefa Dobyvalová. Stále vzpomínají
dìti a ostatní pøíbuzní.
V neznámý svìt odešel jsi spát, zaplakal
každý, kdo Tì mìl rád. Osud nám nevrátí
nikdy co vzal, vrací jen vzpomínku, bolest a
žal. Láska však smrtí nekonèí, v srdci Tì
navždy budeme mít dál. Dne 13. ledna 2007
vzpomínáme 1. výroèí úmrtí pana Lubomíra
Vojáèka. S láskou vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami a vnouèata.

Prodám, koupím, ......
Prodám dvourychlostní BABETU – Kè
5.000,-- tel. 776 754 415
Sdìlujeme široké veøejnosti že otevíráme
kanceláø obchodního zastoupení nezávislé
organizace „DATA LIFE“. Finanèní a pojišovací poradenství, pùjèky,úvìry, hypotéky
bez úroku, komplexní pojištìní.
Kanceláø:Nové námìstí è. 745 (VICTORIA
TIP).Otevøeno od 1. 12. 2006. Informace na
tel. Èísle 777847230. Zdenìk Hradecký,
diplomovaný technik.
Nabízím volná místa na horách „JOSEFÙV
DÙL“ chata KRYSTÝNA
Tel. 724 036 915
„Uvolni se a buï šastný“ obj. na tel. 776
148 601 Marie Renfusová AMMA MASÁŽ,
REFLEXNÍ TERAPIE, REIKI, ONE BRAIN

Plán pøistavení velkokapacitních
kontejnerù na rok 2007
Integrované obce – Hnìvice, Poèeplice,
Straèí, Radouò, Èakovice,
Brocno, Chcebuz, Újezd a Veselí
2.2. - 4.2.2007, 23.3. - 25.3.2007
1.6. - 3.6.2007, 24.8. - 26.8.2007
26.10. - 28.10.2007, 7.12. - 9.12.2007
Mìsto
16.3. - 18.3.2007, 15.6. - 17.6.2007
7.9. - 9.9.2007, 30.11. - 2.12.2007

Kulturní støedisko
pøipravilo
10.ledna, sál Kulturního støediska
DÌTSKÝ KARNEVAL. Soutìž o nejhezèí
masku ve spolupráci s DDM, zaèátek v
15.00 hod, vstupné 20,- Kè
14. ledna, kino Štìtí, SVÁOVO LOUTKOVÉ DIVADLO, Pohádka O neposlušných
kùzlátkách, zaèátek v 16.00 hod, vstupné
20,- Kè
18. ledna, sál Kulturního støediska, ZAHÁJENÍ KURZÙ TANCE A SPOLEÈENSKÉ
VÝCHOVY. 1. lekce pod vedením taneèního
mistra Tomáše Mikulského, zaèátek v 19.00
hod, vstupné 40,- Kè
19.ledna, sál Kulturního støediska, SPOLEÈENSKÝ PLES KULTURNÍHO STØEDISKA. úèinkují: Originál Havlova, Mažoretky
KS Štìtí, TK Rytmus Roudnice n. L., J.
Šimek a P. Pudová – zpìváci a taneèníci z
muzikálu Pomáda, zaèátek ve 20.00 hod,
vstupné 100,- a 80,- Kè
22. ledna, sál Kulturního støediska, SPOLEÈENSKÉ ODPOLEDNE PRO DÙCHODCE, úèinkuje J.Zabilanský, zaèátek ve 14.00
hod, vstup zdarma.
22. ledna, Zájezd do Divadla ABC, Oscar
Wilde – IDEÁLNÍ MANŽEL, brilantní komedie plná humoru a ironie o vztazích v manželství, hrají O. Brousek ml., S. Stašová, J.
Bábek, K. Jandová, V. Jeníková a další,
odjezd v 17.00 hod z Mírového námìstí,
vstupné vè. dopravy 370,- Kè.
25. ledna, sál Kulturního støediska, KURZY
TANCE A SPOLEÈENSKÉ VÝCHOVY , 2.
lekce pod vedením taneèního mistra Tomáše Mikulského, zaèátek v 19.00 hod, vstupné 40,- Kè.
30. ledna, sál Kulturního støediska, O
RÙŽENCE, hudebnì èinoherní muzikálek
pro nejmenší, úèinkuje Divadlo Kapsa
Andìlská Hora, zaèátek v 9.00 hod a v 10:30
hod, vstupné 15,- Kè.
Pøipravujeme na mìsíc únor :
1., 8., 15., 22., 29. 2. Kurzy tance a spoleèenské výchovy
5.2. Dìtský karneval
8.2. Zájezd do Hudebního divadla Karlín –
Producenti (cena vè. dopravy 550,-)
18.2. Sváovo loutkové divadlo – kino
19.2. Spoleèenské odpoledne pro dùchodce
Plesy v KS v lednu, únoru, bøeznu a dubnu :
19.1. Spoleèenský ples KS Štìtí
26.1. Maturitní ples SOŠ PENZO
27.1. Myslivecký ples
2.2. Maturitní ples SST Štìtí
9.2. Ples fotbalistù
10.2. Ples Dárcù krve
16.2. Myslivecký ples - Raèice
17.2. Ples hasièù
24.2. Ples TK Rytmus
2.3. Maturitní ples SPOŠ Roudnice
9.3. Ples Mondi Štìtí
10.3. Maturitní ples VOŠ Štìtí

AKCE ! Jaký je Váš cholesterol a
krevní tlak po vánocích?
25.01.2007 od 12,OO - 17,OO hod v Domì
lékaøských služeb ve Štìtí v I.p.v interní
ambulanci všem zájemcùm zmìøíme hladinu cholesterolu v krvi zdarma. Zvu pøedevším ty,kteøí nemají pro pracovní vytížení
po celý rok na své zdraví èas.
Za všechny poøádající Vás zve MUDr.Habeltová

UVIDÍTE V KINÌ
HRAJEME KAŽDÝ DEN MIMO SOBOTU
od 18,00 hod (pokud není uvedeno jinak)
Hrajeme se zvukem DOLBY STEREO SR
2.-3.1. - Texaský masakr motorovou
pilou: Poèátek, USA, do15 let nepøíst., 65,Kè, 91min.Stále žerou lidi a stále tlaèí na
pilu… aneb jak vše zaèalo ve slavné hororové legendì.
4.-5.1. - V tom domì straší!, USA, mládeži
pøístupný, vstupné 65,-Kè, 91min. Zaklepejte s námi na dveøe záhadného domu. Parta
dìtí se rozhodla odhalit jeho tajemství. Dobrodružná animovaná podívaná pro celou
rodinu V ÈESKÉM ZNÌNÍ.
7.-8.1. - Stormbreaker, USA/Nìmecko,
mládeži pøístupný, vstupné 65,-Kè, 94min.
Stormbreaker je rafinovaná poèítaèová hra
a ètrnáctiletý Alex Rider musí zjistit její záhadu. Akèní dobrodružná podívaná ve stylu
Jamese Bonda pro …náctileté.
9.-10.1. - Iluzionista, USA, do 12 let
nevhodný, vstupné 70,-Kè, 110min. Tajemný mág musí pøedvést nejvìtší iluzi své kariéry, aby usvìdèil vraha své milenky. Edward
Norton v hlavní roli tajemného romantického pøíbìhu.
11.-12.1. - Ïábel nosí Pradu, USA, do 12
let nevhodný, vstupné 50,-Kè, 109min.
Džob, pro který by miliony žen zabíjely aneb
milujte svého vedoucího, Meryl Streepová
je horší, mnohem horší. Skvìlá komedie ze
svìta módy.
14.1. - Neposlušná kùzlátka, - loutková
pohádka v podání Sváova loutkového divadla, od 16.00 hodin, 20,-Kè,
14.-15.1. - Beastie Boys, 50 kamer a 40
tisíc oèí, USA, do 12 let nevhodný, 60,-Kè,
90min. Slavná legenda rapu a hip hopu skupina Beastie Boys rozdala svým fanouškùm
kamery, aby zaznamenali živelnou atmosféru jejich newyorského koncertu.
16.-17.1. - Candy, Austrálie, do 15 let nepøístupný,vstupné 65,-Kè,108min. Láska a
heroin? Silnìjší je vždycky jen jeden. Heath

Blahopøejeme

Informace
Informujeme všechny pøispìvatele a inzerenty, aby své pøíspìvky do zpravodaje
odevzdávali nejpozdìji 15. dne v každém
mìsíci. Po tomto termínu není možné pøíspìvky zaøadit do aktuálního vydání.

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

70 let: p. Hánová Marie z Brocna, p. Krolmus Vladimír z Hnìvic, p. Vodová Jiøina, p.
Nalezinková Jindøiška, p. ing. Jirounek
Kamil a p. Benda Antonín ze Štìtí
71 let: p. Liscová Helena ze Chcebuze, p.
Végh Josef, p. Glaser Arno, p. Holoubková
Božena, p. ing. Týle Václav a p. Tampír Vladislav ze Štìtí
72 let: p. Andrlová Anna z Poèeplic
73 let: p. Hartmanová Jarmila, p. Øezáèová
Zdenka, p. Kosteèková Hana a Jedlièková
Jarmila ze Štìtí
74 let: p. Ernstová Hana ze Straèí, p. Šváb
Jaroslav, p. Jónová Dagmar, p. Jakšová
Marie, p. Kacafírková Irena a Køížová Miloslava ze Štìtí
75 let: p. Malák Jan z Brocna, p. Hudec
František, p. Zástìra Jan, p. Kalhousová
Anna ze Štìtí
76 let: p. Hrdý Jaroslav a p. Zástìrová Elfrida ze Štìtí
77 let: p. Jandová Rùžena z Brocna, p.
Kuclerová Jiøina,p. Sauerová Jaroslava,
p. Švejcarová Libuše, p. Hulíková Marie a
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Ledger a Abbie Cornishová prožívají velkou
lásku plnou drog!
18.-19.1 - Malá Miss Sunshine, USA, mládeži pøístupný, vstupné 50,-Kè, 103min. I
cesta mùže být cíl. Je to obyèejná šílená
rodina na dlouhé šílené cestì do Kalifornie,
kde se koná šílená soutìž krásy dìtí. Rodinná komedie, která se stala obrovským loòským hitem díky svému chytrému humoru.
21.-22.1. - Ro(c)k podvraákù, ÈR, do 12
let nevhodný, vstupné 70,-Kè, 104min,
Nový kinohit od autora Snowboarïákù a
Rafákù o muzice, penìzích a gangsterech
amatérech. Vojta Kotek a Jirka Mádl se tentokrát zapletou s podsvìtím.
23.-24.1. - Happy Feet, USA, mládeži pøístupný, vstupné 65,-Kè, 108min. Každý tuèòák musí umìt zpívat, on však umí jen tancovat. Animovaná komedie ze zasnìžené
Antarktidy pro celou rodinu V ÈESKÉM ZNÌNÍ.
25.-26.1. - Nabít a zabít, USA, do 12 let
nevhodný, vstupné 60,-Kè, 111min. Pomsta
bývá vždy krvavá a New York je nebezpeèné místo plné kriminálníkù a gangsterù.
Josh Hartnett, Bruce Willis, Morgan Freeman a Lucy Liu v drsném nepøedvídatelném
thrilleru.
28.-29.1. - Skrytá identita, USA, do 12 let
nevhodný, vstupné 65,-Kè, 152min. Policista mezi gangstery a gangster v øadách policie. Souboj na život a na smrt zaèíná… Leonardo Dicaprio, Matt Damon a Jack Nicholson v mistrovské krimi Martina Scorseseho.
30.-31.1. - Lovecká sezóna, USA, mládeži
pøístupný, vstupné 65,-Kè 87min. Co se
stane,když si medvìd navykne na televizi a
sladkosti? Další animovaný film pro celou
rodinu V ÈESKÉM ZNÌNÍ.

p. Bìloubková Vlasta ze Štìtí
78 let: p. Šutová Miloslava z Poèeplic, p.
Kejík Josef, p. Šoralová a p. Junek Jaroslav
ze Štìtí
79 let: p. Sankotová Marta z Brocna, p.
Cibulková Marie, p. Skála Roman a p.Zástìra Alois ze Štìtí
80 let:p. Hirtová Vlasta a Ponrtová Marie ze
Štìtí
81 let: p. Vlèek Jiøi a p. Moravcová Svatava
ze Štìtí
82 let: p. Kozlová Marie ze Štìtí
83 let: p. Mlezivová Vìra ze Štìtí
84 let: p. Harvaøíková Bohumila a Šalbaba
Jan ze Štìtí
85 let: p. Stará Jiøina, p. Peserová Marie a
Holá Marie ze Štìtí
87 let: p. Zdobinský Bohumil, p. Kulhavá
Marie a p. Èerná Anna ze Štìtí
88 let: p. Krátká Boriša a p. Gebler František ze Štìtí
89 let: p. Tuèek Bohuslav z Brocna
92 let: p. Rumlová Františka ze Štìtí
Všem pøejeme hodnì zdraví.

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

MANIKÚRA-MODELÁŽ NEHTÙ
Nehtový salónek v Hoštce

Pøijïte vyzkoušet nìkteré nabízené služby:
·
Manikúra - (péèe o pøírodní nehet, ošetøení
pokožky, masáž rukou, peeling)
·
Modeláž nehtù + úprava, gelovou
nebo acrylátovou metodou
·
Zdobení, lakování
Zavádìcí ceny:
Modeláž gelových /acrylátových nehtù… 420,- Kè
Doplnìní gelových/acrylátových nehtù … 280,-Kè
Uvedené ceny platí do konce mìsíce února 2007
a dále pro každou novou zákaznici

Kontakt : Alena Bustová, tel: 606 854 643

kých osob (nepodnikatelé), u podnikatelù kopii posledního daòového pøiznání.
3. Lhùta pro podáni žádosti se stanovuje od 02.01.2007 do 31.01.2007. 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: 11.12.2006. 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

Pracovní doba : po telefonické domluvì,
lze i o víkendu
Tìším se na Vaši návštìvu

FIDO
chovatelské potøeby
oznamuje svým zákazníkùm, že je otevøena
nová poboèka v Družstevní ulici 639.
Novì nabízí:
- živá zvíøata,
- rozšíøený prodej akvaristiky
- støihovou úpravu psù
- objednávky krmiv dle pøání zákazníka
- atypická akvária na objednávku
- krmiva, hraèky pro ostatní domácí zvíøata
Otevøeno: 9-11 hod. 14-17 hod.
sobota - zavøeno

(pokraèování ze str. 1)

lhùta

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

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%

Pùdní vestavby bytù

5 rokù

3%

09

Výmìna oken

5 rokù

3%

10

Oprava nemovitosti znièené pøi
živelných pohromách

5 rokù

1%

08

50 000,- Kè
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. 27 Mìstského úøadu Štìtí, odboru výstavby a ŽP – tel. 416859328.

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

KOMPLETNÍ
PODLAHÁØSKÉ PRÁCE

LINOCOR
Petr Horyna
tel.: 602 417 619

ZŠ T. G. Masaryka, Štìtí
ZŠ T. G. Masaryka, Štìtí
Tato škola je nejstarší èeskou školou ve
mìstì. Její výhodou je ovšem nejen tradice,
ale i témìø rodinné prostøedí. Na výuce 207
žákù se podílí 13 pedagogù, sbor je plnì profesionální. Pøedností je otevøené jednání,
individuální pøístup a více èasu na žáky, než
je tomu na školách s paralelním vyuèováním ve tøídách.
Žáci se úèastní vìdomostních, umìleckých
a sportovních soutìží, v rámci výuky probíhá celá øada projektù. Jeden z nich byl zahájen v listopadu a je zamìøen na spolupráci
žákù prvního a druhého stupnì. Souèástí
této „generaèní“ komunikace je též spolupráce s MŠ a peèovatelským domem.
Absolventi za poslední dva pokraèují takto:
40% (33%) støední odborná škola, 10%
(28%) gymnázium, 50% (39%) støední
odborné uèilištì.
Kromì nejrùznìjších kroužkù na škole je
velmi aktivní i školní družina. Její zajímavý
projekt vyšel ze spolupráce s hošteckými
myslivci. Dìti s pomocí paní Šastné pro
zvìø nasbíraly pøes 300 kg kaštanù a obdržely za to sladké odmìny.
Návrh projektu „Až se zima zeptá“

V létì jsme si užívali, Vody, slunce, prázdnin, Teï už do školy chodíme, A je krásný
podzim, Pøíroda se rychle mìní, Hraje
všemi barvami, S družinou jsme nasbírali,
na Husáku kaštany. Dali jsme je myslivcùm
do Hoštky a okolí, A zvíøata mají co kousat
A zimy se nebojí.
Každoroèní samozøejmostí je i návštìva
Mikuláše, letní dìtské tábory a divadelní
pøedstavení o každé Vánoce, na jehož pøípravì i realizaci se sami žáci podílejí.
mail: skola@zstgm-steti.cz, více též na
www.zstgm-steti.cz.
Mgr. Jiøí Kozák

Policie ÈR

(pokraèování ze str. 2)

nprap. M. Ondruš

tování a prošetøení bude ve vìci dále rozhodnuto, kde poškozená dala souhlas k tr.
stíhání svého bývalého druha. Tomuto hrozí
odnìtí svobody až na tøi léta. 27.11.2006
podezøelý B.A. od mìsíce srpna 2006 doposud v zahradní chatce na Vinicích ve Štìtí,
za pomocí chemické laboratoøe a chemikálií
vyrábìl metamfetamin a pøechovával sušené rostliny konopí setého pro svoji potøebu,
kde mu hrozí až dvì léta odnìtí svobody.

vám nabízí
Plovoucí podlahy, døevìné podlahy
Koberce bytové, zátìžové a prùmyslové
PVC, linolea pøírodní
Pokládání podlahových krytin
Broušení parket, lakování a tmelení

Pùjèujeme brusky na parkety

Vítání nových obèánkù
V úterý 5. 12. 2006 byli slavnostnì pøivítáni v
obøadní síni Mìstského úøadu ve Štìtí
panem místostarostou Antonínem Šimralem
tito noví obèánci mìsta. Dìvèátka: Adéla
Ševeèková, Natalie Heková, Marie Izakovièová, Nela Kubíèková a Tereza Suchá.
Chlapci: Jan Vagner, Radim Kubina, Daniel
Novotný. V úterý 12.12. 2006 pan místostarosta Antonín Šimral slavnostnì pøivítal na
radnici další nové obèánky mìsta dìvèátka:
Helena Ransdorfová, Valentýna Vinklerová
a Klaudie Ladièová. Chlapci. Leon Ulbrich,
Matìj Zwettler a Michal Müller.Všem pøejeme do dalšího života hodnì zdraví.

Zpravodaj Mìsta Štìtí, mìsíèník, vychází s povolením Ministerstva kultury ÈR evidenèní èíslo E 14 302. Vydává Mìsto Štìtí, Mírové námìstí 163. Øídí redakèní rada ve složení :
Dana Beranová, šéfredaktor tel. 416 812 401, e-mail: dana.beranova@steti.cz, èlenové Radek Kulhánek, Jana Kurfirstová, sazba - J SERVIS Ing. Jaroslav Junek. Adresa redakce:
Kulturní støedisko Mìsta Štìtí, Dlouhá 689, è. tel. 416 812 401, e-mail: dana.beranova@steti.cz. Platba reklam v pokladnì Mìstského úøadu v I. patøe, è. dv. 19. Tisk HELMA
PRAHA. Redakce je oprávnìna došlé materiály upravovat a krátit. Uzávìrka vždy 15. den v mìsíci. Nevyžádané pøíspìvky se nevracejí. Roznášku zpravodaje zajišuje Èeská
pošta. Obèanùm mìsta je zpravodaj poskytován zdarma. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveøejnit též na internetu www.steti.cz - spolu s celým právì
vydávaným èíslem zpravodaje.
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