roèník 5.

bøezen 2007

Zpravodaj
mìsta

Závìry rady mìsta
Vážení obèané, seznámím Vás s nìkolika zajímavostmi z jednání Rady mìsta ve dnech
11. a 25.1.2007. Rada na tìchto dvou jednáních uèinila 99 rozhodnutí zakotvených do
usnesení. Vìtšinou se jedná o formality, proto Vám sdìlím pouze ty, které Vás mohou zajímat. Usnesení v plném znìní mùžete vidìt pøed radnicí na úøední desce nebo na webových stránkách mìsta. Tìch se také týká nìkolik usnesení, protože Rada rozhodla o zkvalitnìní komunikaèních kanálù. Zpravodaj již dostáváte v nové, pìkné podobì, kvalitní www
stránky jsou pøed smluvním pøevzetím a na zprávy v Infokanálu bylo vyhlášeno výbìrové
øízení. Dalšími zaznamenání hodnými rozhodnutími bylo zvýšení pøíspìvku pro školy na
lyžaøský výcvik na 1000,-Kè na žáka, nový rozsah peèovatelské služby vèetnì pravidel a
ceníku poskytovaných služeb, konání velikonoèních a dvou vánoèních trhù a úkol komisi
dopravy vytipovat a navrhnout zvýraznìní dùležitých pøechodù ve mìstì.
Pomìrnì rozsáhlou diskusí prošly zmìny dopravního znaèení. Stále panují rozpaky nad
rozhodnutím Rady umístit do Krátké ulice znaèku Zákaz stání s omezením platnosti na
všední dny od 6,00 do 18,00 hod. Respektovali jsme tím jak stížnosti obyvatel ulice, tak skuteènost, že bývá èasto ucpána zásobovacími vozy, které nemají jinou možnost, než skládat z druhého jízdního pruhu. Každému, kdo jede cokoli zakoupit do zdejších obchodù, je
umožnìno zastavit na naložení a vyložení a parkování je umožnìno na pøilehlých námìstích. A že to není daleko, dává tušit název ulice. Pokud pøeci jen existuje kvalifikovaný
dùvod proti vyèištìní ulice od parkujících aut, zkuste o nìm s námi diskutovat buï písemnì
nebo pøímo z oèí do oèí na radnici nebo na jednání zastupitelstva mìsta.
Antonín Šimral, místostarosta

Životní podmínky 2007 – výbìrové šetøení v domácnostech
Èeský statistický úøad organizuje v roce 2007 v souladu se zákonem è. 89/1995 Sb. o státní
statistické službì výbìrové šetøení o životních podmínkách domácností v Èeské republice.
Jeho smyslem je získání nejnovìjších reprezentativních údajù o sociálním a ekonomickém
postavení èeských domácností.
Šetøení se uskuteèní na území celé ÈR v cca 11 600 domácnostech, na základì náhodného
výbìru. Vlastní šetøení probìhne v dobì od 17. února do 29. dubna 2007 prostøednictvím
speciálnì vyškolených tazatelù, kteøí se pøi šetøení budou prokazovat povìøením, které jim
vydá ÈSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaruèena anonymita údajù zjištìných v domácnostech. Všechny osoby zúèastnìné na zjišování a zpracování údajù jsou vázány mlèenlivostí o všech šetøených skuteènostech ve smyslu § 16 zákona è.101/2000 Sb. o státní statistické službì.
Do výbìru pro šetøení Životní podmínky 2007 bylo zahrnuto i mìsto Štìtí. To znamená, že i
nìkteøí naši obèané budou osloveni pracovníky ÈSÚ. Všechny pøípadné dotazy smìrujte
na pracovnici ÈSÚ, povìøenou øízením šetøení paní Ludmilu Smýkalovou, tel. 416 735 341.

Co pøipravuje mìstská knihovna na mìsíce bøezen a duben?
Bøezen
Celostátní akci: „Bøezen mìsíc internetu“
Výtvarnou soutìž pro dìti: „Velikonoèní
pošta“
Výtvarnou soutìž pro dùchodce:
„Nejkrásnìjší velikonoèní kraslice“
Znalostní soutìže pro dìti: „Josef Èapek“ a
„Karel Poláèek“
Mezinárodní akci: „Noc s Andersenem“,
která se bude konat dne 30. 3. 2007.
Výstavy: „Práce dìtí MO Svazu tìlesnì
postižených“
„Ochrana osob a majetku“ – prezentace èinnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasièù
a Sboru dobrovolných hasièù Štìtí.
Duben
Znalostní soutìž pro dìti ve formì køížovky

na téma: „Zvíøata“
·Literární soutìž pro dìti: „Mimozemšan a
já“ – pøíbìh plný fantazie
·Tradièní cvièení pamìti z názvem: „Ach, ta
pamì“, které se bude konat 23. dubna
2007 od 16,00 v mìstské knihovnì.
·Výstava: Barevné fantazie Jindry Øíhové“

Upozornìní pro ètenáøe
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.

Rozhodnìte sami
o tom, co stavìt !
Nové zastupitelstvo se bude brzy
rozhodovat, co v rámci plánu rozvoje
mìsta ve mìstì vybudovat a co zavrhnout. Aby koneèné rozhodnutí nebylo jen
na zastupitelích, ale bylo spoleèným
pøáním Vás všech, je snahou tzv. Komunitního plánu. Budou ho brzy vyžadovat jako
pøílohu žádosti o dotaci všichni, kdo
dotace poskytují. Jednoduše øeèeno chtìjí
mít jistotu, že akce, na niž pøispìjí, není
jenom výplodem ambiciózního jedince,
ale pøáním vìtšiny obèanù mìsta.
Komunitní plánování je metoda, která
pøedstavuje rozvojové plány pro rùzné
oblasti života mìsta s cílem prosadit ty,
které mají vìtšinovou podporu zúèastnìných.
Pro pøíklad uvedu projekt, ve kterém
mìsto hodlá zøídit prázdninovou základnu
pro všechny dìti, které nikam nevyjíždìjí a
rodièe by je rádi mìli pod kontrolou.
Zdánlivì dobrý nápad až do té doby, než
placený dozor zkonstatuje, že nepøišel
nikdo nebo pár dìtí a že zajištìná jídelna èi
autobus na výlet zùstanou nevyužity.
Proto je tøeba celou vìc se zainteresovanou skupinou, tudíž s rodièi, pøedem
prodiskutovat a výsledek posoudit. V
tomto pøípadì každé dítì ve škole dostane
anketní lístek a rodièe se vyjádøí. Nebo je
zájem o vznik stacionáøe pro seniory
vyžadující péèi. V tomto pøípadì budou
cílovou a rozhodující skupinou pro diskuzi
obèané peèující o staré rodièe. Oni nám
musí sdìlit, zda budou ochotni dennì
rodièe pøivést a po pøíchodu ze zamìstnání si je vyzvednout.
A tak budou diskutovány plány na
výstavbu sportovní haly, peèovatelského
domu, sociální ubytovny, dìtských høiš,
radnice, umìlého trávníku pro fotbal,
rekonstrukce kina èi turistických
a
cyklistických stezek. A k tomu všemu
budeme chtít znát názor vìtšiny obèanù.
První pøíležitost k tomu bude na zasedání
Zastupitelstva mìsta ve ètvrtek 22.
bøezna, kdy budou o všech investicích
jednat zastupitelé. Další informace
získáme na èlenských schùzích neziskových organizací mìsta, jakými jsou
napøíklad Svaz tìlesnì postižených,
Sportovní kluby a v neposlední øadì
uspoøádáme diskuzní fóra pro všechny
ostatní.
Naším zámìrem je tvoøit vìci obecnì
prospìšné a ne si budovat pomníky.
Antonín Šimral, místostarosta

Blahopøejeme

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

70 let: p. Rudolf Albrecht, p. Jaroslava
Wiedrmanová, p. Bohumil Vála a p. Hana
Dvoøáková ze Štìtí
71 let: p. ing. Vlastimil Kamenický, p. Vìra
Pøíhodová , p. Hana Šopincová, p. Jaroslav
Klíma, p. Jindøiška Hodková a p. Marie
Peloušková ze Štìtí
72 let: p. Danuše Šrámková z Radounì, p.
Zdena Poršová z Hnìvic, p. Jiøí Šourek ze
Straèí,p. Jiøí Artl , p. Marie Kuchaøová, p.
ing. Jiøí Vyhnálek, p. Ladislav Tarkoš , p.
Antonín Kroupa a p. Jindra Slezáková ze
Štìtí
73 let: p. ing. Jiøí Kováø, p. Miluše Sošková a
p. Vìra Esserová ze Štìtí
74 let: p. Marie Lhotská z Poèeplic, p. Jaroslav Šercl, p. Vojtìch Kuník, p. Anna Vopeláková, p. Helena Chlupová a p. Jitka Vilímová ze Štìtí
75 let: p. František Kordaè ze Chcebuze, p.
Josef Plašil ze Straèí, p. Edeltraud Èervinková z Radounì, p. Josef Vencálek z
Poèeplic, p. Anna Hrdá, p. Josef Rezek, p.
Zdeòka Preislerová, p. Rudolf Vlèek, p.

Alois Michòo, p. Jiøina Pištorová, p. Marie
Doležalová, p. Zdeòka Cimrmanová a p.
Rùžena Trojanová ze Štìtí
77 let: p. Josef Hurt, p. Marie Palicová a p.
Milena Podzemská ze Štìtí
78 let: p. Marie Vlèková, p. Vlastimil Lukeš,
p. Josef Suk a p. Ludmila Chládková ze
Štìtí
79 let: p. Josef Oliva z Èakovic, p. Františka
Svobodová, p. Josef Albert a p. Vilemína
Kynychová ze Štìtí
80 let: p. Anna Šastná z Poèeplic, p. Angela Míšková , p. Emílie Rybáková, p. Miloslava Soukupová a p. Helena Polívková ze
Štìtí
82 let: p. Jiøinka Nìmeèková, p. Kvìtuše
Jandová a p. Vìra Rudolfová ze Štìtí
83 let: p. Stanislav Lepšík a p. Marie Krejbichová ze Štìtí
84 let: p. Josef Holeèek a p. Miroslava
Holeèková ze Chcebuze, p. Julie Hajnová a
Vìra Váchová ze Štìtí
85 let: p. Vìra Špeciánová z Poèeplic
87 let: p. Zdenka Dvoøáková ze Štìtí
Všem pøejeme hodnì zdraví.

Jaký byl rok 2006?
Loòský rok zaèal pro štìtské veslaøe velmi
slibnì. Po úèasti ve ètyøech kolech Poháru
ÈR v jízdì na trenažéru se naši svìøenci
probojovali až na Mezinárodní mistrovství
ÈR, které se konalo v Neratovicích. Ve
velké konkurenci se na vynikajících místech
umístili na : 1. místì Jandová Jolana v kat.
ženy veteránky, 4. místì Zejda Jiøí v kat. juniorù a 6. místì Kleteèka Tomáš v kat. muži
veteráni. Tìmito výsledky závodníci úspìšnì zhodnotili svou tvrdou pøípravu. Jakmile
poèasí dovolilo, zaèal trénink na vodì.
Právì voda se stala hlavní pøíèinou neèekaného zvratu. Pøi jarním tání snìhu se zvedla
hladina øeky Labe a v budovì lodìnice bylo
130 cm vody. Ihned poté, co voda opadla,
se zaèalo s „velkým“ úklidem. Spoleènými
silami a hlavnì za vydatné pomoci rodièù se
vše podaøilo. V tak trochu v „polních“ podmínkách už mohli trenéøi pøipravovat své
svìøence na celkem 14 regat, které se konaly v rùzných koutech republiky. Mezi ty nejvìtší podniky patøily napø. Mezinárodní regata v Brnì, Mezinárodní mistrovství na dlouhé dráze pražské Primátorky, Mistrovství
ÈR žactva a dorostu v Raèicích èi Mezinárodní mistrovství ÈR juniorù, seniorù B a
veteránù konané v Tøeboni. Na všech regatách prokazovali štìtští veslaøi své kvality a

ÈESKÁ

SPOØITELNA

Externí prodej a kooperace

Úvìry
Hypoteèní úvìry
Stavební spoøení
Penzijní pøipojištìní
Kreditní karty

Potøebujete Úvìr nebo hypotéku?
Rádi byste uzavøeli smlouvu
o Stavebním spoøení?
Chcete sjednat Penzijní pøipojištìní?
Nechcete, nebo nemáte èas chodit do banky ?
Zavolejte na telefonní èíslo 728 298 384
Napište na adresu: csas@atlas.cz
Domluvíme s Vámi schùzku,
pøípadnì Vás navštívíme.

Vzpomínáme
Èas neúprosnì plyne a v srdci bolest zùstává.
Dne 22. bøezna 2007 uplyne 22 let od úmrtí
pana Františka Heraina a dne 30. dubna 2007
23 let paní Anastázie Herainové z Újezdu.
Stále vzpomíná dcera Jindøiška s rodinou.
Dne 28. 3. 2007 uplyne 7 let od úmrtí pana
Zdeòka Bartáka. Stále vzpomínají manželka s
rodinou.
V neznámý svìt odešli jste spát, zaplakal každý, kdo mìl Vás rád. Roky plynou jako øeky
proud, jen vzpomínky zùstaly a nedají zapomenout. Dne 9. 3. 2007 uplynou dva smutné
roky, kdy nás navždy opustil syn Filip Kohout a
dne 9. 4. 2007, to bude 5 let co zemøel jeho
otec Vlastimil Kohout, Kpt. Policie ÈR. Za
tichou vzpomínku dìkuji a nikdy na jejich zlaté
srdce nezapomene maminka i manželka Iveta
s rodinou, babièka Nováková a bratr Slavomil.
Co osud vzal se nevrací, ta rána stále bolí
zapomenout nedovolí. 12. bøezen to bude 24.
let od úmrtí mého syna Jaroslava Sýkory a 19.
bøezen tøetí výroèí co odešel i mùj manžel Jaroslav Sýkora. Stále vzpomíná máma a manželka Hana, Vladimír Sýkora s rodinou a babièka
paní Anna Suchá. Vzpomeòte si s námi.

Prodám, koupím, ......

dìlali dobré jméno nejenom klubu, ale i
mìstu. Mezi nejvìtší úspìchy patøí: Oblastní pøebor Labe - 3. místo Dydòanská K. +
Mìlník + Litomìøice – 4x dky, 2. místo Linda
M. – 1x žcis, Kleteèka T. + Mìlník – 8+ m, 1.
místo Zejda J. – 1x jøi, Linda M, Kubásek J. –
2x žcis
Mistrovství ÈR - 5. místo Linda M, Kubásek
J. – 2x žcis, Zejda J. – 1x jøi, 2. místo Weissová L. – 1x žkym, Jandová J. + Brandýs- 2x
žvet, Jandová J. + Brandýs + Neratovice –
4x žvet, 1. místo Zejda J. + Dukla Praha +
LS Brno – 4x jøi
Primátorky - 3. místo Jandová J. + Pardubice – 8+ ž, 1. místo Zejda J. + Dukla Praha +
Olomouc – 8+ jøi
Èlenem VK Štìtí je i Jiøí Zejda, který v
národních barvách úspìšnì reprezentuje
Èeskou republiku ve svìtì. Závìrem patøí
podìkování nejenom trenérùm Jolanì Jandové, Václavu Koèímu a Tomáši Reichovi,
ale i spøíznìným duším a výboru VK za obìtavou práci. Zároveò zveme všechny holky
a kluky od 10-ti let, kteøí by rádi zkusili netradièní sport a poznali nìco nového. Najdete
nás na ostrovì v areálu vodních sportù a to
v pondìlí, ve støedu a v pátek od 15 h - 17 h
nebo na www.vk-steti.estranky.cz
Výbor VK

Podìkování
Dìkuji paní starostce a mìstskému úøadu
za blahopøání k mým narozeninám.
J. Nalezinková, Štìtí

AUTOOPRAVNA – NONSTOP
Dále nabízíme:
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLÙ
PØÍPRAVA A PROVEDENÍ STK + ME
NEMRZNOUCÍ SMÌSI a další
Zemanec Miroslav, Poèeplice 85
Tel. 606 821 418, 416 813 502

Koupím zahradu ve Štìtí nebo blízkém okolí.
Voda na pozemku podmínkou (staèí i užitková). tel. 737 462 877 nebo 416 812 042 po
18,00 hod.
Kadeønictví – Dámské a pánské, Straèenská
615 (vìžák D). Otevírací doba od 9.00 – 17.00
hod. tel. 723 500 633
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ SLEVA až 70 %.Prodejna Quelle nad veèerku u mìstského úøadu.
Dopravní firma ÈSAD Støední Èechy spol. s r.
o., pøijme øidièe autobusù. Nabízíme náborový
pøíspìvek. Informace na tel. èísle: 315 671 659
Koupím garaž ve Štìtí, nejlépe u bývalého
„Svazarmu“. Cena nerozhoduje. tel: 723 208
804

Plán pøistavení velkokapacitních
kontejnerù na rok 2007
Integrované obce – Hnìvice, Poèeplice,
Straèí, Radouò, Èakovice,
Brocno, Chcebuz, Újezd a Veselí
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

Nová služba obèanùm
a podnikatelùm
Mìstský úøad ve Štìtí zabezpeèuje v
souladu se zákonem è.365/2000 Sb., o
informaèních systémech veøejné správy a
o zmìnì nìkterých dalších zákonù, ve
znìní pozdìjších pøedpisù, poøizování
VÝPISÙ z evidence obchodních rejstøíkù.
Služba je zpoplatnìna èástkou Kè 50,- za
každou i zapoèatou stránku. Službu
zabezpeèuje pí Romana Cihláøová v
kanceláøi è. 14 v I. patøe budovy Mìstského
úøadu, Mírové námìstí 163.
Z.P.
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Kulturní støedisko
pøipravilo
program aktuálnì na: www.steti.cz

5. bøezna, sál Kulturního støediska, L.Fullerová - LIZ & BETTY
Komedie o nevšedním setkání hollywoodské hvìzdy a její obdivovatelky, úèinkuje:
Rádobydivadlo Klapý, režie: L.Valeš. Zaèátek v 19.30, vstupné 30,- Kè.
11. bøezna, kino Štìtí, SVÁOVO LOUTKOVÉ DIVADLO. Loutková pohádka O
tøech prasátkách, zaèátek v 16.00, vstupné
20,-Kè.
17. bøezna, sál Kulturního støediska, XVI.
SETKÁNÍ RADIOAMATÉRÙ A ELEKTRONIKÙ ÈR 2007. Program: 9.00 – zahájení
setkání a burzy elektroniky, 11.30 – vyhlášení výsledkù mobilního závodu.
19.bøezna, sál Kulturního støediska, SPOLEÈENSKÉ ODPOLEDNE PRO
DÙCHODCE, úèinkuje: J.Zabilanský, zaèátek ve 14.00, vstup zdarma
22. bøezna, kino Štìtí, KUK A CUK, Pohádka pro nejmenší,úèinkuje: hudební divadlo
pro dìti Brno. Zaèátek v 9.00 a 10.30, vstupné 15,-Kè
23. bøezna, sál Kulturního støediska, JARNÍ
VESELICE. Diskotéka pro mládež ve spolupráci s DDM, zaèátek v 15.00, vstupné
20,- Kè
24. bøezna, sál Kulturního støediska, II.
ROÈNÍK ŠACHOVÉHO TURNAJE O
POHÁR MÌSTA ŠTÌTÍ. Šachový turnaj
mládeže, zaèátek v 9.00, vstupné zdarma
29. bøezna, sál Kulturního støediska,
M.Hennequin - PROLHANÁ KETTY, situaèní francouzská fraška o tom, že lhát se
nemá. úèinkuje: Terezínské malé amatérské divadlo, režie: E.Andìlová, zaèátek v
19.30, vstupné 30,- Kè.
30.bøezna, kino Štìtí, HISTORIE VELIKONOC,divadelní pøedstavení o velikonoèních zvycích pro nejmenší, zaèátek v 9.00,
vstupné 10,- Kè.
Pøipravujeme na mìsíc duben :
6.4. Velikonoèní zábava
16.4. Spoleèenské odpoledne pro dùchodce
22.4. Sváovo loutkové divadlo – kino
30.4. Tradièní pálení èarodìjnic s ohòostrojem
2.5. M.Donutil – Cestou necestou
Plesová sezóna v KS Štìtí :
2.3. Maturitní ples SPOŠ Roudnice
9.3. Ples Mondi Štìtí
10.3. Maturitní ples VOŠ Štìtí

Prodej slepièek
Drùbež Èervený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkùm, že opìt prodává
slepièky snáškových hybridù Hisex hnìdý, Dominant èerný a žíhaný.
Slepièky jsou pod stálou veterinární kontrolou, 4x vakcínovány.
Stáøí pøi prodeji:9-12 týdnù, cena 85 - 98
Kè, zaèátek snùšky:kvìten
10 let prodeje bez jediné reklamace. Prodej se uskuteèní ve Štìtí ve ètvrtek 22.
bøezna 2007 u autobusového nádraží v
17.30 hodin. Pøípadné bližší informace:
728 605 840, 415 740 719, 415 710 575,
drubez.èerveny.hradek@seznam.cz

UVIDÍTE V KINÌ
HRAJEME KAŽDÝ DEN MIMO SOBOTU
od 18,00 hod (pokud není uvedeno jinak)
Hrajeme se zvukem DOLBY STEREO SR
1.-2.3. - Americká kletba, USA, do 12 let
nevhodný, vstupné 60,-Kè 91min. Dìsivý
teror neznámého pùvodu zaèíná ovládat
celou rodinu. Mysteriózní horor podle skuteèné události o jediném pøípadu v historii
USA, kdy duch zabil èlovìka. (více na www.palacepictures.net)
4.-5.3. - Déja vu, USA, do 12 let nevhodný,
vstupné 65,-Kè, 127min. Denzel Washington závodí s èasem o životy stovek nevinných lidí. Vynikající akèní thriller od mistrù
tohoto žánru, autorù hitù Top Gun, Policajt z
Beverly Hills èi Piráti z Karibiku. (více na
www.falcon.cz)
6.-7.3. - Prázdniny, USA, do 12 let nevhodný, vstupné 50,-Kè, 135min. Co by mìla èerstvì opuštìná holka dìlat? Zmìò adresu,
zmìò chlapa, zmìò si život! Cameron Diazová, Kate Winsletová, Jude Law a Jack
Black v nové komedii od autorky hitu Po
èem ženy touží. (více na www.prazdninyfilm.cz)
8.-9.3. - Dokonalý trik, USA/Velká.Británie
do 12 let nevhodný vstupné 65,-Kè, 130min. Pøi kouzelnické show zemøela jeho
manželka, což odstartovalo smrtící duel.
Hugh Jackman a Christian Bale, jako dva
špièkoví iluzionisté, v souboji na život a na
smrt. (více na www.warnerbros.cz)
Nedìle 11.3.2007 od 16.00hodin, vstupné
20,-Kè, TØI PRASÁTKA – loutková pohádka v podání Sváova loutkového divadla
11.-12.3. - Sólokapr, USA/Vel.Brit., do 12
let nevhodný, vstupné 70,-Kè, 96min. Dokonalý muž. Dokonalá vražda. Nìkdo tak sympatický, ale nemùže pøeci vraždit…. Scarlett
Johanssonová a Hugh Jackman v nové
komedii Woodyho Allena. (více na www.bioscop.cz)
Divácky nejúspìšnìjší film roku 2006 v
našem kinì:
13.-14.3. - Harry Potter a Ohnivý pohár,
USA/Vel.Brit., mládeži pøíst.,vstupné 60,Kè, 157min. Soutìžení kouzelnických škol
zaèíná. Repríza ètvrtého dobrodružství

mladého kouzelníka. V ÈESKÉM ZNÌNÍ a
již se zvukem DOLBY STEREO.
(více na www.ohnivypohar.cz)
15.-16.3. - My dva a Køen, USA, do 12 let
nevhodný, vstupné 60,-Kè, 110min. Byli by
ideální pár. Kdyby nebyli tøi. Vydrží novomanželé Matt Dillon a Kate Hudsonová ve
spoleèné domácnosti s kamarádem
Owenem Wilsonem, který jim ze života dìlá
kùlnièku na døíví? (více na www.bontonfilm.cz)
18.-19.3. - Asterix a Vikingové, Francie/Dánsko, mládeži pøístupný, vstupné 60,-Kè,
80min. Asterix s Obelixem mají udìlat z
šéfova synovce Znièehonixe pravého
muže. Animovaná podívaná pro celou rodinu V ÈESKÌM ZNÌNÍ. (více na www.spifilm.cz)
20.-21.3. - Smrtící nenávist 2, USA, do 12
let nevhodný, vstupné 60,-Kè, 100min.
….dožene vás k šílenství nebo sebevraždì.
Kdo zastaví dìsivou kletbu? Pokraèování
celosvìtového hororového hitu. (více na
www.spi-film.cz)
22.-23.3. - Obsluhoval jsem anglického
krále, ÈR/SR, do 12 let nevhodný, vstup
70,-Kè, 110min. Životní osudy èíšníka,
pozdìji hoteliéra a nakonec cestáøe podle
slavného románu Bohumila Hrabala v
jednom z nejúspìšnìjších èeských filmù
roku. (více na www.anglickykral.cz)
25.-26.3. - Moje superbejvalka, USA, do
12 let nevhodný, vstupné 60,-Kè 97min. On
ji zlomil srdce. Ona jemu všechno. Co se
stane, když se zamilujete do superhrdinky?
A co teprve, když se s ní chcete rozejít?
Luke Wilson a Uma Thurmanová v úspìšné
komedii. (více na www.bontonfilm.cz)
27.-28.3. - Noc v muzeu, USA, mládeži pøístupný, vstupné 60,-Kè, 108min. V muzeu
uvidíte prehistorické stvùry, starovìké
bojovníky, africkou zvìø – a všechno to se
západem slunce ožije! Ben Stiller v nové
dobrodružné komedii. (více na www.bontonfilm.cz)
29.-30.3. - Krvavý diamant, USA do 12
let nevhodný vstupné 65,-Kè 144min.
Na tomhle místì mají diamanty vìtší cenu
než lidský život. Leonardo Dicaprio v dobrodružné podívané od autora hitu Poslední
samuraj. (více na www.krvavydiamant.cz)

INFORMACE
Povolení k odbìru vod ze studen
V souèasné dobì se v médiích objevují informace o nutnosti povolení k odbìru vod ze
studní a to z dùvodu zániku tìchto povolení k 31.12.2007. V této záležitosti chce Mìstský
úøad Štìtí, odbor výstavby a ŽP, jako pøíslušný vodoprávní úøad informovat obèany, že
tato povinnost se netýká majitelù (fyzických osob) studní pro individuální potøebu domácností (napø. i u rekreaèních staveb, pro zalévání zahrady, apod.), jejichž studna byla vybudována do roku 1955 a dále majitelù studní pro individuální potøebu domácností, jejichž
studna byla vybudována po roce 1955 a povolení k odbìru obdrželi, popø. mohou doložit
jeho vydání.
Majitelé studní vybudovaných po roce 1955, kteøí nemají povolení k odbìru, si musí o
povolení k odbìru požádat u Mìstského úøadu Štìtí, odboru výstavby a ŽP. Bližší informace na internetové stránce www.zanikpovoleni.cz a na Mìstském úøadì Štìtí, odboru
výstavby a ŽP – pí. Hellerová, tel. 416 859 332.
Zmìny v autobusové dopravì:
Autobusy ze Štìtí,aut. nádraží jezdící do Hnìvic k vlakùm podle souhrnného jízdního
øádu budou jednotnì odjíždìt z autobusového nádraží ze stání è. 4.
Cena jízdného v úseku žel. st. Hnìvice - Štìtí - Štìtí,prádelna bude od 1.3.2007 snížena
na 6,- Kè. Od 4.3.2007 dojde k drobným èasovým úpravám spojù z celého regionu zajíždìjícím k Mondi, aby pøíjezdy a odjezdy autobusù více vyhovovaly potøebám dojíždìjících
obèanù. Podrobnìjší informace budou uveøejnìny na webových stránkách mìsta Štìtí
nebo je lze získat na MìÚ Štìtí, odboru MH a dopravy na tel. è. 416 859 317.
odbor MH a dopravy
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Nabídky zamìstnání
Podpora personálního oddìlení - administrativní pracovnice - fakturantka
Náplò práce: pošta, objednávky, obsluha
telefonu, faxu, kopírky
Fakturantka - veškeré úkony spojené s
dovozem a vývozem
Pomocný personalista - nástupy, výstupy
zamìstnancù, pøihlášky, odhlášky na soc.
a zdrav. poj., apod. Dùležitá znalost práce
na PC - Word, Excel a základní znalost AJ
nebo NJ.
Schulte Štìtí s. r. o.,Radouòská 687
411 08 Štìtí, tel. 416 812 122
èesko - nìmecká firma hledá
ŠÉFMONTÉRA - MECHANIKA
na montáže PAPÍRENSKÝCH STROJÙ A
ZAØÍZENÍ v tuzemsku i zahranièí.
Požadavky:
- praxe v oboru
- SŠ, èásteèná znalost ang. nebo nìmeckého jazyka
- schopnost øídit kolektiv montérù
- ochota cestovat v tuzemsku i zahranièí
Nabízíme:
odpovíddající podmínky
Žádost zašlete na :
PROPAP - MONTAGE s.r.o.
mdostal@comp.cz, tel.: 602 284 814

Jakub Ingala

IN-travel

cestovní agentura
!SLEVY ZA VÈASNÝ NÁKUP!
TURECKÁ RIVIÉRA do 20.4.07 sleva 50%
EGEJSKÁ RIVIERA do 20.4.07 sleva 50%

TUNISKO do 20.4.07 sleva 50%
DJERBA do 20.4.07 sleva 50%
RHODOS do 20.4.07 sleva 50%
KRÉTA do 20.4.07 sleva 50%
KORFU do 20.4.07 sleva 50%
ŠPANÌLSKO do 31.3.07 sleva 7%
BULHARSKO do 31.3.07 sleva 7%
CHORVATSKO do 31.3.07 sleva 7%
ØECKO do 31.3.07 sleva 7%
ITÁLIE do 31.3.07 sleva 7%
DALŠÍ SLEVY: senioøi, dítì zdarma,
stálý zákazník
ODJEZDY AUTOBUSÙ NA ZÁJEZDY jsou
zajištìny ze Štìtí, Mìlníka, Roudnice n. Lab.,
Litomìøic a Prahy (Konkrétní místa a èasy
odjezdù Vám budou upøesnìny v CA)

!PRODEJ LETENEK!
!CESTOVNÍ POJIŠTÌNÍ!
Tìšíme se na Vaši návštìvu a rádi Vám
dáme katalogy zájezdù.
NOVÉ NÁMÌSTÍ 139, 411 08 ŠTÌTÍ
Tel./Fax: 416810676 Mobil: 739030389
E-mail: intravel@seznam.cz
provozní doba: pondìlí – pátek
9.00 – 12.00 13.00 – 17.00

NOVÌ OTEVØENÁ
PRODEJNA – ZOOSHOP
Distribuce krmných smìsí,rýžetìstovin a obilovin
Otev. doba:
Po-Pá 8.30-11.30 13.00-17.00,
So – 8.30 – 12.00
Cihelná 329 Štìtí, bývalá prodejna
sportu u mostu

Pùjèky od 4.000 do 50.000 Kè
Obchodní zástupce. 606/811 780
736/141 088 - 606/223 672

Valná hromada 1. aviatického spolku Štetí
Dne 2.2. probìhla valná hromada 1. aviatického spolku Štìtí. V prùbìhu VH byli èlenové seznámeni se zprávou o èinnosti a s
výsledky hospodaøení za rok 2006. Dále byl
schválen finanèní plán na letošní rok. Diskuze pak byla zamìøena na plánovanou údržbu dráhy, její zvìtšení, sekání trávy, a úpravy
okruhu pro závody rádiem øízených modelù
aut. Detailnìji byla probrána bezpeènostní
pravidla i otázky pojištìní modeláøù, provozující zejména vìtší modely. Pøestože dráhu
využívají èlenové ve svém volném èase v
prùbìhu týdne, bylo dohodnuto, že spoleèné
létání bude i nadále každou nedìli odpoledne. Clenové sdružení navrhli možnost prezentace svých modelù na nìkteré akci poøádané mìstem ( statická pøehlídka modelù
letadel se spalovacím motorem, letové ukázky letadel s elektropohonem a ukázky jízd
modelù aut). Teèku za valnou hromadou udìlal pražský èlen sdružení Vláïa Hájek svým
pokojovým minivrtulníkem, který ochotnì
pùjèoval všem zájemcùm, kteøí si ho chtìli
vyzkoušet.
V.J. J.J. J.P.

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

PÙJÈKY
Zamìstnanci - od 6 tis. Kè
Dùchodci - do 75 let

15-300 tis. Kè
Bez poplatku a bez problémù!!!
Pøijedeme až k Vám

Tel: 603 478 331
FIDO – CHOVATELSKÉ POTØEBY
Družstevní ulice (pøed hotelem SPORT)
informuje své zákazníky o zmìnì
pracovní doby:
otevøeno Po a Pá 14.00 – 17.00 hod.
V nabídce:rybièky, ptactvo, hlodavci, rostlinky, rozšíøený prodej akvaristiky, krmiva
pro drobná zvíøata. ZA AKÈNÍ CENY KONZERVY + KAPSIÈKY PRO PSY A KOÈKY

Ve dnech 5. a 12. 3. 2007 od 8.00 do
17.00 hodin budou na MìÚ ve Štìtí pracovnice Finanèního úøadu Litomìøice
pøijímat daòová pøiznání z pøíjmu fyzických osob, pøípadnì radit pøi jejich
zpracování . Formuláøe k tomuto daòovému pøiznání z pøijmu fyzických osob
lze vyzvednout pøedem v podatelnì
MìÚ Œtìtí.

2007
V rámci každoroèní akce
„Bøezen – mìsíc internetu“,
budou probíhat každodenní
hodinové semináøe, s cílem
seznámit veøejnost s
fenoménem dnešní doby
– internetem – s názvem:
„Kdo se bojí – internetu,
nesmí do Lan E-m@il iShop
chAt“
Semináøe budou probíhat:
Pondìlí až pátek
od 10:00 do 11:00 hodin
mimo ètvrtka a soboty
od 2.3. do 28.3.2007
vstupné zdarma

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
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