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Zpravodaj
mìsta
Slovo starostky
Vážení spoluobèané,
máme za sebou krásný èerven, mìsíc,
který byl bohatý na øadu akcí. Na zaèátku
mìsíce jsme na stadionu fandili naší jednotce dobrovolných hasièù, která v konkurenci dalších jednotek bojovala o pohár
mìsta Štìtí. Poté jsme v Poèeplicích oslavili 650.let a v Radouni dokonce už 950 let
od založení obcí. Obì oslavy se opravdu
vydaøily, pøálo nám poèasí a tak nezbývá,
než ještì jednou podìkovat všem, kteøí se
na organizaci a pøípravì oslav podíleli.
Poslední velkou akcí byl 1. historický den
„Štìtská ostrev“. Pøed námi jsou dva
prázdninové a dovolenkové mìsíce. Pøeji
vám, aby byly krásné, sluneèné, aby jste
si vy, i vaše dìti odpoèinuli a nabrali nové
síly. Zároveò bych chtìla poprosit všechny øidièe, aby byli v prùbìhu prázdnin pøi
jízdì po mìstì i po našich obcích s ohledem na naše dìti daleko opatrnìjší a obezøetnìjší. Od záøí nás èeká spousta práce, jde hlavnì o pøípravu strategického
plánu rozvoje mìsta, pøípravu projektù a
samozøejmì øešení každodenních problémù obèanù mìsta a jeho devíti integrovaných obcí. Vìøím, že s vaší pomocí urèitì udìláme kus dobré práce.
Ing. Zdeòka Rulíšková, starostka

NA RADNICI SE PASOVALO
5. èerven 2007 byl pro prvòáèky našich
základních škol významným dnem. Na dìti,
jejichž rodièe je zaregistrovali v mìstské
knihovnì, èekalo pøekvapení. Starostka
mìsta, jako královna knih, pasovala všechny pøítomné ètenáøe na rytíøe Øádu ètenáøského. Asistovaly jí 3 dvorní dámy v krásných renesanèních kostýmech. Rytíøi a
rytíøky Øádu ètenáøského slíbili královnì
knih, že budou knihy opatrovat jako nejvzácnìjší poklady, že je budou mít rádi a
chovat se k nim opatrnì a s úctou. Každý
obdržel krásnou knížku, pamìtní list a další
upomínkové pøedmìty. Na závìr královna
knih podìkovala uèitelkám zato, že dìtem
otevøely bránu do øíše fantazie, pohádek a
bájných pøíbìhù. Díky nim mohou nyní èerpat moudra z knih, uèit se poznávat spousty
zajímavých vìcí, o kterých se v knihách
píše. Podìkování patøí starostce mìsta Ing.
Zdeòce Rulíškové a èlenùm sdružení Avalon za asistenci a spolupráci, Agentuøe Lobkovicz events management za zapùjèení
krásných kostýmù a Støední odborné škole
technické Štìtí za zhotovení pasovacího
meèe. 2. roèník tohoto projektu probìhne
opìt zaèátkem èervna pøíštího roku. Už se
tìšíme na další prvòáèky – ètenáøe.
I.R.

Skuteènost o „neutìšeném stavu mìsta“
Ètenáø, který si pøeèetl v minulém vydání
Zpravodaje èlánek s názvem „Ohlédnutí za
bøeznovým zastupitelstvem“, se musel zhrozit. Co to ti zastupitelé ve Štìtí vyvádìjí?
Obèan mìsta je udiven, nebo „....nové
vedení….zdìdilo neutìšený stav“, byl
schválen „ rozpoèet schodkový, s 42 milionovým rozdílem“ a navíc „…nikdo ze zastupitelù se nad schodkovým rozpoètem nepozastavil“. Nehrozí snad mìstu bankrot?
Kdo se však tohoto jednání zúèastnil, ví, že
autor èlánku zde pøekrucuje fakta jak se mu
hodí. Jako zastupitel nechci neèinnì pøihlížet, jak je veøejnost zámìrnì matena jednostrannì pøedkládanými a z kontextu úmyslnì vytrženými skuteènostmi. Pokusím se
tedy nyní vìci uvést na pravou míru.
Nejprve k tomu „katastrofálnímu“ rozpoètu.
Autor èlánku byl pøed lety též zastupitel
mìsta a úèastnil se schvalování dokumentù
zabývajících se hospodaøením mìsta.
Škoda tedy, že si nepamatuje (nebo nechce
pamatovat), jak se rozpoèet tvoøí. Ano, v
pøíjmové èásti je 42 milionù korun nahospodaøených v minulých letech. Ano, bylo by
možné tuto èástku vyjmout a snížit o ni též
náklady. Vytvoøit tedy jakýsi „vyrovnaný“
rozpoèet, jak si pøeje autor èlánku. Na jeho
osobní dotaz se také na místì doèkal této
odpovìdi a vysvìtlení. Onìch 42 milionù by
však leželo nevyužito na úètu patøiènì okusováno bankovními poplatky a mìsto by je
nemohlo využít pro své další potøeby. Každý
aspoò prùmìrný hospodáø ví, že zisk je
tøeba investovat do rozvoje. Rozumnì
investovat do vìcí skuteènì potøebných. To
však už dotyèného nezajímá. On je zhrozen
že „…nikdo ze zastupitelù neinicioval úkol
pro vedení se situací zabývat“. Pøitom dobøe
ví, že rozpoèet mìsta se dùkladnì rozebírá
a upravuje na pracovním zasedání zastupitelstva, a vedení mìsta spolu s vedoucím
ekonomického odboru musí velmi podrobnì vysvìtlovat jeho jednotlivé èásti. Autor
zmínìného èlánku kdysi stejným zpùsobem
podobnì postavený rozpoèet také tvoøil!
Nechci tvrdit, že ve mìstì není co vylepšovat, že je vše ideální. To zdaleka ne! Ale je to
skuteènì tak strašné, jak je ètenáøi pøedkládáno? Co stovky metrù nových chodníkù ze

zámkové dlažby, parkové úpravy, které zmìnily štìtský „Ostrov“, nebo Bezruèovy sady
k nepoznání. Autora zøejmì nezajímá, že
mìsto provozuje velice nerentabilní zaøízení jako je Mìstské koupalištì a kino. A pøesto se podaøilo je zmodernizovat, napøíklad
výstavbou tobogánu, èi velmi kvalitním
ozvuèením. Mìl by se také zajít podívat do
tøí základních škol, které obec zøizuje. Zjistil
by, jak mnoho se v nich zmìnilo k lepšímu, a
možná by mu i nìkdo øekl, že co se týèe
vybavenosti, patøí už øadu let v okrese mezi
špièku. Mohl bych pokraèovat skateboardovým parkem, ale myslím, že už to staèí. A
pøesto všechno se povedlo nahospodaøit a
zaøadit do letošního rozpoètu ušetøených
42 milionù, když po podzimních volbách
bylo 6. 11. 2006 novému zastupitelstvu pøedáno na úètech mìsta 95, 8 milionù korun.
To je „neutìšený stav“!?
Poslední, k èemu se chci vyjádøit, je vìta
„Zapadnout by nemìlo usnesení mìsta,
nezrušit vadné rozhodnutí rady mìsta……
proè nìkteøí zastupitelé tak tvrdošíjnì trvali
na svém stanovisku“. Obì strany sporu s
velkým sebezapøením nakonec našly
rozumný kompromis, dohodly se a v souèasné dobì se zdá, že koneènì se zaèínají
øešit konkrétní problémy mìsta bez politikaøení a osobních animozit. I když samozøejmì nìkde zùstala jistá hoøkost, každému
rozumnému èlovìku je jasné, že spory na
radnici, v radì, èi zastupitelstvu, mìstu
neprospívají. Co tedy sleduje autor èlánku
tím, že je chce znovu jitøit?
Nejsem proti kritice. I zastupitelé jsou jen
lidé a mohou chybovat. Ani oni nejsou vševìdoucí a nevidí tedy všechny problémy,
které lidi pálí. Budu jen rád, když nás obèané na nì upozorní a budou vyžadovat jejich
øešení. Proto nás také volili. Ale jsem proti
kritice lživé a ostouzející, která nesleduje
nic jiného, než osobní prospìch a ambice.
Nakonec bych chtìl jen dodat, že - podle
mého názoru - Zpravodaj není vhodné
místo pro takovéto èlánky a nebude už
potøeba žádných podobných reakcí. A pane
autore, co se místo znaèky normálnì podepsat?

Vítaní nových obèánkù

Provozní doba Mìstského úøadu Štìtí

Dne 29. kvìtna 2007 byli slavnostnì pøivítáni v obøadní síni Mìstského úøadu ve Štìtí
paní starostkou ing. Zdeòkou Rulíškovou
tito noví obèánci mìsta. Dìvèátka: Michaela Mikešová a Adéla Èermáková, chlapci:
Jonáš Èerný, Petr Hùrka, dvojèátka Daniel
a Lukáš Malinovi, Martin Ondruš, Marek
Moro a Jaroslav Zaoral. Všem pøejeme do
dalšího života hodnì zdraví.

platná od 1. 7. 2007
Úøední dny:
Pondìlí 7,30 – 11,00, 12,00 – 17,00 hodin
Støeda 7,30 – 11,00, 12,00 – 17,00 hodin
Ostatní dny:
Úterý 7,30 – 11,00, 11,30 – 15,00 hodin
Ètvrtek 7,30 – 11,00, 11,30 – 15,00 hodin
Pátek 7,30 – 11,00, 11,30 – 13,30 hodin

Tomáš Ryšánek, zastupitel

Studijní pobyt v Anglii
Základní škola ve Školní ulici uspoøádala
pro své žáky studijní a poznávací zájezd do
Velké Británie. Dvacet devìt dìtí strávilo
úžasný týden v Mezinárodní jazykové škole
Harrow House ve Swanage na jižním pobøeží Anglie. Nabitý program zaèal již v den pøíjezdu prohlídkou historického pirátského
mìsteèka Rye a známého pøímoøského letoviska Brighton, které nás sice nepøivítaly
pøísloveèným anglickým deštìm, od moøe
však foukal dost studený vítr. Myslím však,
že tuto malou nepøíjemnost dìti ani pøíliš
nevnímaly a brzo zapomnìly také proto, že
po vìtšinu dalších dní nám na rozkvetlou
Anglii svítilo krásné jarní sluníèko. V podveèer jsme dorazili do residence Harrow House, která nás po celou dobu pobytu nepøestala pøekvapovat skvìlou organizací a stálým milým úsmìvem všech svých zamìstnancù. Kromì ubytování a výuky zde mají
spoustu sportoviš /napø.: tenis, basketbal,
minigolf, hala na tenis, badminton, volejbal,
fitness, aerobik, joga, šipky, americký pool/,
které jsou pøístupné dìtem ve chvílích jejich
volna. Druhý den byly dìti rozdìleny podle
svých jazykových schopností do tøí skupin,
ve kterých pak každé dopoledne ètyøi hodiny pracovaly pod vedením anglických uèitelù, což pro nì bylo dalším nezapomenutelným zážitkem a skvìlou životní zkušeností.
Hned po obìdì jsme každý den vyjíždìli na
výlety. Vidìli jsme napøíklad Portlandský
hrad a maják, záchrannou stanici Money
World, která soustøeïuje týrané opice z celé
Evropy, záhadné kameny ve Stonehenge,
katedrálu v Salisbury a pøekrásné subtropické zahrady v Abbotsbury. Veèer dìti mohly
volit ze tøí rùzných programù. Nejvíce se líbily pool, volejbal, tenis, fotbal, karaoke a diskotéka. Celý poslední den jsme strávili prohlídkou Londýna, Big Benem a budovami
parlamentu poèínaje pøes Downing Street,
Buckinghamský palác, Trafalgarské
námìstí a Piccadilly, Èínskou ètvr a tržnici
Covent Garden a vyjížïkou po Temži a pøekroèením nultého poledníku v Greenwichské observatoøi konèe. Zájezd se všem
velice líbil, a proto paní uèitelka Mgr. Nováková již v tuto chvíli pøipravuje na pøíští školní rok další.
Ostatnì dojmy a hodnocení samotných dìtí
mùžete vidìt i na našich webových strán

Vzpomínáme

kách www.zsskolnisteti.cz.
Podìkování
V závìru tohoto školního roku odchází natrvalo do svého rodištì paní uèitelka Jaruška
Blahošová a s ní odchází žákynì Kristýnka,
kterou paní uèitelka mìla v posledních 9
letech. Pedagogické pùsobení zaèala p.
Blahošová v roce 1954 na ZDŠ v Litvínovì
a na naši školu pøišla v roce 1970. Vyuèovala pøevážnì v 1. a 2. tøídách a jejíma rukama prošlo mnoho dìtí ze Štìtí a okolí. S
Kristýnkou, která je žákyní s mentálním
postižením, ji spojuje to, že si ji od 1. záøí
1998 vzala do své 1. tøídy v rámci experimentu Ministerstva školství. O zaøazení do
této tøídy rozhodlo to, že p. uè. Blahošová je
velice zkušená uèitelka. Pøi této nároèné
práci spolupracovala se Speciálnì pedagogickým centrem v Litomìøicích a v Praze.
Obtížné pro ni nebylo jenom zvládnutí
metod výuky, protože s Kristýnkou musela
pracovat individuálnì, ale také získání
ostatních dìtí a jejich rodièù pro spolupráci.
To se paní uèitelce v maximální míøe podaøilo. Èeská televize natoèila se žáky této
tøídy poøad o pøíkladném vztahu spolužákù
ke Kristýnce.
Dnes, kdy Kristýnka konèí v 5. tøídì
docházku na základní škole, umí nejen
dobøe èíst a poèítat, ale je velice všestranná. Vìnuje se zájmovì výtvarné výchovì,
høe na flétnu, velice dobøe plave a lyžuje.
Tak jako paní uèitelka Blahošová ovlivnila
svým pùsobením mnoho žákù, stejnì tak
Kristýnka zmìnila názory mnoha dìtí, ale i
dospìlých, na život postižených dìtí a
jejich úlohu ve spoleènosti. Velmi pùsobivé
bylo rozlouèení žákù 9. tøíd (s nimiž zaèala
Kristýnka chodit do školy) s ní a p. uè. Blahošovou. Obì pøesvìdèily své okolí, že ve
spolupráci školy s rodinou je možné úspìšnì vzdìlávat a vychovávat žáky s mentálním postižením na základní škole. Paní uèitelce Blahošové dìkuji za práci, kterou ve
školství vykonala, pøeji jí krásný, zasloužený odpoèinek a pevné zdraví.Mùže ji høát
vìdomí,že Kristýnka na svoji pani uèitelku
nikdy nezapomene. Kristýnce dìkuji za
pozitivní ovlivnìní svého okolí a pøeji jí jménem všech dìtí a pracovníkù školy mnoho
štìstí a úspìchù pøi její další pøípravì do
života ve škole v Litomìøicích.
Mgr. Václav Pištora, øeditel školy

Zastupitelstvo mìsta schválilo na svém zasedání dne 28.6. toto rozhodnutí:

Penalizaèní prázdniny
Mìsto Štìtí vyhlašuje penalizaèní prázdniny pro všechny dlužníky za nájmy, pronájmy i
poplatky.
Termín: prázdniny jsou vyhlášeny usnesením ZM ze dne 28. 6. 2007 na období: 1.7. – 31.
12. 2007.
Úèel: umožnit dlužníkovi beztrestnì napravit chybu, která nastala nesplácením jeho
závazku vùèi mìstu z jakéhokoli dùvodu. U dlouhodobìjších dlužníkù pak ochránit majetek
pøed exekucemi, jejichž akceschopnost je dnes velmi rychlá a úèinná.
Postup: dlužníkovi bude po skonèení akce z celkového dluhu odepsána èástka splacená
ve vymezeném období a s ní bude automaticky zrušeno stejné procento penále. V termínu
prázdnin nebude provádìno navyšování penále. Do dalšího vymáhání od 1. 1. 2008 pøechází èástka nesplacená a penále z této èástky bude navýšeno o pùlroèní sazbu. V pøípadì
zaplacení celé èástky bude odpuštìno celé penále.
Pozor! Vymáhání pohledávek bude probíhat i po dobu penalizaèních prázdnin. Soudní exekuce budou probíhat i v tomto chránìném období, takže tìm dlužníkùm, kteøí nezaplatí
základní dluh urychlenì tak, aby mohla být exekuce odvolána, bude exekucí zabaven majetek v hodnotì dluhu vèetnì penále a odmìny exekutora.
Ve Štìtí 16. 4. 2007, Antonín Šimral, místostarosta
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Zhasly oèi plné lásky naší drahé maminky,
nezhasnou však nikdy v srdci naše vzpomínky. Dne 9. èervence 2007 uplyne 14 let,
co nás opustila naše milovaná maminka,
babièka, paní Stanislava Kohoutová roz.
Kratochvílová ze Štìtí. Za tichou vzpomínku dìkují a stále vzpomínají Stanislav,
Dana, Václav dìti s rodinami, Karel, David,
Lukáš, Stanislav, Bohunka, Vašík, Alenka,
vnouèata Nadìžda, Bohuna a Mirek nevìsty a ze, rodina Kratochvílova.

Podìkování
Dìkujeme všem pøátelùm a známým, kteøí
se pøišli rozlouèit s mým manželem,
tatínkem, dìdeèkem, strýcem a dobrým
kamarádem panem Josefem Peterkou.
Manželka a dìti

Prodám, koupím,.....
Nabízíme k pronájmu garáž v novém
bloku garáží pøed prádelnou.
Kontakt 603 546 105.

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

TIKÁ V KAŽDÉ RODINÌ
Liga proti rakovinì Praha spolu s místní organizací – Obèanské sdružení ZRNKO ŠTÌSTÍ – poøádala veøejnou sbírku pro konání
akce – ÈESKÝ DEN PROTI RAKOVINÌ 16. kvìtna 2007 – jejímž cílem je informovat
veøejnost o možnostech prevence rakoviny
a získat prostøedky na boj proti této nemoci.
Protože žijeme ve mìstì, kde je mnoho mladých a je zde rozšíøeno vystupování mažoretek, požádali jsme proto vedoucí paní Jitku
Zunovou, která je vedoucí skupiny – Taneèní
život – jestli by nám pomohla pøi prodeji kytièek „Mìsíèku lékaøského“. Za pìkného poèasí, které nám též tento den pøálo, bylo
vystoupení mažoretek, které bylo podle ohlasu pøihlížejících obyvatel našeho mìsta pìkným zpestøením našeho života. Proto touto
cestou chceme podìkovat zájemcùm o pøíspìvek na sbírku a zároveò dìvèatùm za
jejich vystoupení. Pøi této pøíležitosti byl rozdáván letáèek „Dnešní dìti – zítøejší svìt“,
kde hlavní myšlenka požadované kampanì
se opírá o akci s pøesvìdèením, že jednoduché zmìny životního stylu rodiny mohou
zabránit vzniku až poloviny nádorových onemocnìní: nastal èas slovo – rakovina - oddémonizovat. Nejpodrobnìjší informace o programu preventivních prohlídek v ÈR, o
národním onkologickém programu, o zásadách zdravého životního stylu, o apidemiologii zhoubných nádorù u nás najdete na
webovém portálu Èeské onkologické spoleènosti www.linkos.cz . Informace o našem
sdružení „ZRNKO ŠTÌSTÍ“ – naleznete na
www.zrnkostesti.info.
Pøedseda sdružení: Petr Groubauer

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

V èervenci se na velkém sálu KS maluje
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
24. 9. Spoleèenské odpoledne pro dùchodce – sál KS

Den dìtí pro
zdravotnì postižené
MO STP v ÈR Štìtí uspoøádala pro handicapované dìti a doprovod integraèní akci v
Hiporehabilitaèním støedisku Valdek o.p.s.
Slatina u Libochovic. Zúèastnilo se 54 klientù. Všichni jsme si vyslechli malou pøednášku o zamìøení a poslání tohoto centra, prohlédli jsme si stáje, jízdárnu a sedlárnu pro
koníky. Majitelé ochotnì odpovídali na
všechny otázky dìtí i dospìlých. Dìti se
aktivnì zapojovaly a odpovídaly na otázky
pí Švehlové, které se týkaly koníkù. Pod
odborným vedením si vyzkoušely jízdu na
koních. Tato pøirozená integrace a rehabilitace je velmi vhodná pøi rùzných typech onemocnìní nejen dìtí, ale také dospìlých.
Kromì koní zde mají také pejsky na canisterapii. Všichni jsme si užili relaxaci v pøírodì
pod Hazmburkem za krásného sluneèného
poèasí. Aktivní sobotu 19. 5. 07 doplnilo i
malé sportování jak dospìlých tak dìtí a
opékání uzeniny. Dobrá nálada a hodnì
legrace nejen v místì konání, ale také v
autobuse umocnily zážitky. Manželé Švehlovi a personál tohoto støediska, který pracuje na profesionální úrovni se zdravotnì
postiženými, se nám maximálnì vìnoval a
byl velmi vstøícný. Domluvili jsme se na
další spolupráci mezi našimi organizacemi.
Dìkujeme všem kteøí nás podporují a
pomohli nám uhradit dopravu autobusem.
MO STP v ÈR Štìtí - E. Reifová

KOMPLETNÍ
PODLAHÁØSKÉ PRÁCE

LINOCOR
Petr Horyna
tel.: 602 417 619

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

Malování, lakování

UVIDÍTE V KINÌ
HRAJEME KAŽDÝ DEN MIMO SOBOTU
od 19,00 hod (pokud není uvedeno jinak)
Hrajeme se zvukem DOLBY STEREO SR
1.-2. 7. - Divoèáci, USA, mládeži pøístupný,
vstupné 70,-Kè, 100min. Vydali se na svùj
první motorkáøský výlet a netušili, že se støetnou se skuteèným motorkáøským gangem.
Tim Allen, John Travolta a nadupané harleye
v dobrodružné komedii.
(více na www.falcon.cz)
3.-4. 7. - Želvy Ninja, USA/Hongkong, mládeži pøístupný, vstupné 65,-Kè, 87min. V
New Yorku se zaèínají dít divné vìci. Tajemný Max Winters staví armádu z monster
neznámého pùvodu. Želví kvarteto musí
opìt do akce.
(více na www.palacepictures.net)
5. 7. - Alpha Dog, USA, do 15 let nepøístupný, vstupné 60,-Kè, 118min. Projdeš se
mnou peklem! Drsný život drogového dealera, jednoho z nejmladších lidí na seznamu

hledaných osob FBI. Justin Timberlake,
Bruce Willis a Sharon Stone v akèním dramatu podle skuteèných událostí. (více na
www.intersonic.cz)
6. 7. KINO NEHRAJE
8.-9. 7. - Piráti z Karibiku: Na konci svìta,
USA, mládeži pøístupný, vstupné 75,-Kè,
168min. Johnny Depp vstal z mrtvých. A
teèe rum! Další pirátské dobrodružství v jednom z nejvìtších filmových hitù všech dob.
(více na www.falcon.cz)
10.-11. 7. - Neznámý svùdce, USA, do 12
let nevhodný, vstupné 65,-Kè, 109min. Rozhodla se, že objasní brutální vraždu své
kamarádky. Svùdná Halle Berryová a Bruce
Willis v hlavních rolích napínavého erotického thrilleru. (více na www.falcon.cz)
12.-13. 7. - Spider Man 3, USA, mládeži pøístupný, vstupné 65,-Kè, 140min. Ta poslední
bitva bývá vždy nejtìžší. Závìr pavouèí ságy
podle slavné comicsové pøedlohy. V ÈESKÉM ZNÌNÍ.(více na www.falcon.cz)
15. 7. - 13. 8. 2007 DOVOLENÁ, KINO
NEHRAJE

Cena tepla po rekordnì teplé zimì 2007
První èást otopného období máme za sebou. O rekordních teplotách každý ví, takže jen pro
nepatrné pøiblížení - prùmìrná denní teplota (poèítaná dle Vyhl.152/2001 Sb.) za období
leden - kvìten 2006 byla 5,4 °C, zatímco za stejné období 2007 èinila 10,6 °C, pøièemž výpoèet vychází z teplotních údajù dlouhodobì poskytovaných firmì RATE s.r.o. dodavatelem
tepla do horkovodu. Pøi stanovení pøedpokládané ceny tepla na zaèátku roku se osvìdèilo
vycházet pøi plánování nákupu a prodeje tepla ze skuteèných množství pøedchozího roku a
potøebných nákladù. Na konci roku, pøi pøepoètu pøedpokládané ceny tepla na skuteènou, se
rozdíl tìchto cen v minulosti pohyboval do 5 Kè/GJ, a do mínusu èi plusu. Maximální odchylka od plánované ceny se pohybovala 12,70 Kè/GJ pod pøedpokládanou cenu v roce 2001 a
12,10 Kè/GJ v roce 2004 nad pøedpokládanou cenou, v obou pøípadech se jednalo o otop ze
sekundáru. Otázka zní: o kolik to asi bude letos? Nákup tepla za období leden - kvìten 2007
je nižší oproti plánovanému o 43 448 GJ ( t.j. o 17 % %), což pøedstavuje snížení promìnných nákladù zhruba o èástku 6,5 mil. Kè. Ovšem snížení prodeje tepla o 37 598 GJ, znamená rozdìlení stálých nákladù a zisku daných do kalkulace poèátkem roku místo na 209 388
GJ na pouze 171 261 GJ . Výsledkem obojího je navýšení prùmìrné ceny z 285,44 Kè/GJ s
DPH na 309,88 Kè/GJ s DPH, což pøestavuje navýšení v prùmìru o 24,44 Kè/GJ ( nejvyšší je
nárùst ceny pro otop ze sekundáru z 302,- Kè/GJ s DPH na 330,40 Kè/GJ s DPH, což pøedstavuje zvýšení o 28,40 Kè/GJ). Jedná se zatím o pøedbìžný výpoèet, nebo druhou èást
otopného období máme pøed sebou. Je ale skoro zøejmé, že nepøijde – li extrémnì chladný
až mrazivý podzim, nebude tento výpoèet daleko od skuteènosti. Pro meziroèní nárùst stálých nákladù a zisku jsou stanoveny prostøednictvím Cenových rozhodnutí ERÚ limitní cenové úrovnì, nad nimiž je meziroèní nárùst tìchto nákladù témìø zastaven. Na zaèátku roku
2007, po stanovení potøebných stálých nákladù a zisku se prùmìrná cena tepla 285,44
Kè/GJ s DPH pohybovala o 50,- Kè/GJ pod limitem. Po pøepoètu na základì sníženého prodeje je 30,- Kè/GJ pod limitem. Pøes na první pohled nepøíjemné zvýšení ceny tepla je dùležité si uvìdomit, že úhrada za teplo v Kè bude v roce 2007 nižší než v roce 2006.
Plšková Vìra, RATE s.r.o.

Blahopøejeme

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

70 let: p. Marie Kiceluková, p. Irena Táborová a p. František Pøíchodský ze Štìtí
71 let: p. Blanka Jahodová, p. Božena Lukešová , p. Milan Steinbach, p. Zdenìk Jirota,
p. Karel Probošt a p. Miloslav Müller ze Štìtí
72 let: p. Marie Bálková a p. Václav Moka
ze Štìtí
73 let: p. Zdeòka Uøidilová z Brocna, p. Julie
Fraòková, p. Ruth Freslová a p. Anna Øehoøková ze Štìtí
74 let: p. Helena Junková, p. Františka Hillová, p. Božena Hladíková, p. Drahomíra Došková, p. Boleslav Jursa a p. Antonín Vokurka
ze Štìtí
75 let: p. Ján Salak a p. Walter Peloušek ze
Štìtí
76 let: p. Vìra Plochová a p. Vladimír Nouza
ze Štìtí
77 let: p. Božena Jochová a p. Bohumila
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Kacíøová ze Štìtí
78 let: p. Anna Vysoudilová, p. Vlasta Hladíková, p. Alois Švarc, p. Štìpán Nedomlel, p.
Jiøí Jílek a p. Zdenìk Kaplan ze Štìtí
79 let: p. František Ferkl z Èakovic, p. Zdeòka Šachová a p. Vlasta Vávrù ze Štìtí
80 let: p. Johana Malechová, p. Vìra Pavlousková, p. Jan Jakubský a p. Jaroslav
Haken ze Štìtí
81 let: p. Miloslava Kalistová a p. Libuše
Nováková ze Štìtí
82 let: p. Anna Hendrychová a Emilie Dvoøáková ze Štìtí
83 let: p. Marie Kalíková z Hnìvic
84 let: p. Miloš Bílek ze Štìtí
85 let: p. Marie Hakzdravíenová ze Štìtí
86 let: p. Anna Nováková ze Štìtí
93 let: p. Anna Suchá ze Štìtí
Všem pøejeme hodnì zdraví

Zmìna stanovištì velkokapacitních kontejnerù na objemný odpad

www.zstgm-steti.cz

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

PØIJME UÈITELE ANGLIÈTINY
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

Krátká 64, 411 08 Štìtí
tel./fax 416 810 605, 731 210 610
www.cestovkasteti.cz,
info@cestovkasteti.cz
NABÍZÍ
pobytové a poznávací zajezdy
Exotika, daleké cesty
LAST MOMENT
(Tunis-od 3990,-Kanárské ostrovy
-od 5990,-Egypt-od 5990,-)
Letenky, jízdenky, vstupenky
Pojištìní
Dovolená na splátky
Osobní a nákladní doprava
1-8-13 osob, do 1500kg
Doprava na místo odletu/odjezdu a zpìt
ve vìtšinì
pøípadù zcela zdarma

Poplatek za komunální odpad
Dne 30. èervna 2007 byla splatnost poplatku za komunální odpad. Poplatek pro rok
2007 èiní 460,- Kè. Upozoròujeme obèany,
kteøí dosud nezaplatili poplatek za komunální odpad, aby tak uèinili co nejdøíve, nebo
Mìstský úøad Štìtí pøistoupí k jeho vymáhání. Zaplatit lze v hotovosti do pokladny Mìstského úøadu v 1. patøe è. dveøí 19, na poštì
èi v bance složenkou, kterou obèané obdrželi v dubnu 2007 a dále pak bezhotovostním pøevodem na úèet mìsta. Bližší informace k poplatku za komunální odpad jsou
uvedeny na úøední desce a webových
stránkách Mìstského úøadu.

Rada mìsta na svém13. zasedání schválila
k 30. 6. 2007 zrušení stálého stanovištì velkokapacitních kontejnerù u sbìrných surovin. K tomuto datu se též ruší rozmísování
VKK na území mìsta, které bylo v pravidelných ètvrtletních intervalech. Dùvodù tohoto
rozhodnutí je nìkolik. Skuteènost, že velkokapacitní kontejnery urèené pro obèany
našeho mìsta se staly vítanou možností
nejen pro cizí obèany, ale i pro podnikatele
jak se zadarmo zbavit jakéhokoliv odpadu.
Skuteènost, že v dobì, kdy veškerá snaha v
odpadovém hospodáøství smìøuje k tøídìní
odpadù, bylo zde umožòováno odpad netøídit a ukládat i takový odpad, který sem nepatøí. V kontejnerech se pravidelnì nacházela
smìs domovního, nebezpeèného a stavebního odpadu, což zpùsobovalo problémy i
pøi ukládání odpadu na skládku. Neustále
se zvyšoval poèet vývozù, mìsíènì dosáhl i
úctyhodného poètu 53, dennì nìkdy nestaèilo pøistavení 2 van, o víkendech byly pøeplnìny i 4 vany, odpady konèily na veøejném
prostranství. To vše vedlo k rozhodnutí o
pøemístìní velkokapacitních kontejnerù do
mìstského areálu na obchvatu u høbitova,
kde budou moci obèané mìsta i místních
èástí od 1. 7. 2007 ukládat bezplatnì objemný odpad. Ukládání odpadu bude pod kontrolou zamìstnance mìsta. Obèané mìsta
musí pøed uložením odpadu prokázat
obèanství mìsta (napø. obèanským prùkazem) a obèané, kteøí vlastní na území mìsta
nemovitost urèenou k rekreaci se prokáží
dokladem o zaplacení místního poplatku za
odpady v pøíslušném roce. Každý obèan
svùj odpad pod dohledem roztøídí.

Otevírací doba:
Út., èt, so.,
St., pá., ne.,

8.00 – 12.00 hodin
15.00 – 19.00 hodin

Pro pøipomenutí:
Objemný odpad je takový druh komunálního
odpadu, který vzhledem ke svým rozmìrùm,
pøípadnì hmotnosti nemùže být umístìn do
normalizovaných sbìrných nádob (napø.
nábytek, koberce..) V žádném pøípadì již
nebude tolerována skuteènost, že takovýto
odpad bude nezákonnì „poházen“ u popelnicových stání ve mìstì. Velkokapacitní kontejnery umístìné v tomto areálu nejsou urèeny k shromažïování stavebního a demolièního materiálu (stavební odpad není dle zákona odpadem komunálním). Fyzická osoba,
obèan, který produkuje odpad ze stavební
èinnosti je povinen sám tento odpad tøídit a
nabídnout k využití nebo zlikvidovat zákonem stanoveným zpùsobem. Pro odložení
stavebního odpadu je možné objednat velkokapacitní kontejner, který bude pøistaven a
odvezen za úplatu. Objednávky pøijímá Veslaøský klub Štìtí, Palackého 624. Také nejsou
urèeny k ukládání nebezpeèných složek
komunálního odpadu. Sbìr a svoz nebezpeèných složek komunálního odpadu (mazací a motorové oleje, televizory, obrazovky,
lednice, mrazící boxy, záøivky, výbojky, zbytky barev, øedidel autobaterie spod.) zajišuje
mìsto pro obèany mobilními svozy 2 x roènì
jejich odebíráním na pøedem urèených pøechodných stanovištích vždy na jaøe a na podzim.
Další informace lze získat na odboru MH a
dopravy Mìstského úøadu ve Štìtí.
Kûhnelová, Vránová

POZVÁNKA NA SKAUTSKÝ TÁBOR
Vážení pøátelé a kamarádi skautingu,
pro všechny dìti a mládež ve vìku od 5
do 18 let jsme pøipravili tradièní letní
skautský tábor v našem táboøišti ve
Chøibské.
Tábor se koná 14. – 28. 7. 2007 a cena
tábora je 2.700,- Kè + 300,- Kè za registraci.
Bydlet budeme v indiánských stanech
Tee-Pee, proto každý úèastník musí mít
svùj spací pytel a karimatku (nebo nafukovací lehátko).
Sraz je 14. 7. 2007 v 8:30 u 2. základní
školy ve Školní ulici a odjíždíme v 9:00
hodin.
Pøed odjezdem je nutno odevzdat:
- potvrzení o bezinfekènosti
- kartièku zdravotní pojišovny
- zdravotní a oèkovací prùkaz
Pøihlášku PROSÍME zaslat na adresu :
Josef Veselý ml., Litomìøická 502, 411 08
Štìtí do 20. 6. 2007.
Platbu proveïte na: ÈSOB - Poštovní
banka, è. úètu 163733401/0300, kde jako
variabilní symbol uveïte rodné èíslo
úèastníka tábora.

V sobotu 2. èervna 2007 probìhl 23. roèník soutìže hasièských družstev o
„Pohár mìsta Štìtí“ s tìmito výsledky
a) Kategorie muži: 1. Nové Dvory, 2. Pøedonín, 3. Bøidlièná 4. Bechlín, 5. Štìtí, 6.
Želízy, 7. Kostomlaty p. Ø., b) Kategorie
ženy: 1. Pøedonín, 2. Nové Dvory, 3. Bøidlièná, 4. Libkovice p. Ø.,

Klubíèko a ZŠ TGM spolupracují
Dobrá spolupráce mateøských a základních
škol trvá již mnoho let. Návštìvy pøedškolákù v prvních tøídách a školních družinách
nebo úèast na výstavkách výtvarných prací
školákù jsou dnes již samozøejmostí.
Naše MŠ Klubíèko a ZŠ TGM však nacházejí stále nové možnosti,jak tuto spolupráci
obohatit. Zajímavou akcí je tøeba návštìva
žákù 9.tøíd v naší MŠ.V rámci hodiny rodinné výchovy si vyzkoušeli,jak se pracuje s
malými dìtmi. Zámìrem této akce je mimo
jiné i pomoci žákùm s výbìrem budoucího
studia a povolání. Další akcí byla již potøetí
oslava Dne dìtí. Žáci a vychovatelky ŠD
pøipravili našim dìtem velmi pìkné dopoledne plné sportovních soutìží,zábavných
her a dáreèkù. Na další spoleèná setkání se
tìší dìti a uèitelky MŠ Klubíèko

Mìstský úøad Štìtí, ekonomický odbor
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, 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.

