Zpravodaj mìsta
roèník 7.

leden 2009

SLOVO STAROSTKY

Grantový systém mìsta
výzva pro místní organizace

Vážení spoluobèané,
startujeme do roku 2009, tøetího roku našeho volebního období.
Budeme se snažit, aby to byl rok úspìšný, i když v souèasnosti ještì
neumíme odhadnout, nakolik se i v životì mìst projeví probíhající
celosvìtová krize. Štìtí je ale díky rozumnému hospodaøení v
uplynulých letech finanènì zdravé, takže dopad by nemìl být nijak
výrazný. Máme pøipravenu øadu akcí, které by mìly zpøíjemnit život
ve mìstì. A už je to pokraèující obnova chodníkù, nebo nová høištì
pro naše nejmenší.
Na prosincovém zastupitelstvu mìsta došlo ke zmìnì na postu
místostarosty. Po 18ti letech, strávených na radnici, odchází do
dùchodu pan Antonín Šimral. Chtìla bych využít i této možnosti a
podìkovat mu za jeho dlouholetou práci pro mìsto. Nelouèí se ještì
definitivnì, do konce volebního období zùstává zastupitelem a
èlenem rady mìsta.
Závìrem pøeji vám všem, aby byl pøíští rok pro vás i vaše rodiny
úspìšný a pohodový, aby vám pøinesl hodnì štìstí, zdraví a spoustu
krásných a pøíjemných zážitkù.
Zdenka Rulíšková, starostka

SVÁTEK TØÍ KRÁLÙ
Svátek Tøí králù je i posledním dnem
vánoèního období. Podle starých zvykù se v
tento den vydávali koledníci na koledu.
Tøíkrálová koleda patøila mezi nejznámìjší.
V katolických zemích se o svátku Tøí králù
psala posvìcenou køídou na dveøe domù a
chlévù zkratka K + M + B (Kašpar, Melichar
a Baltazar). Pøáli vše nejlepší, hodnì zdraví
a koledou ukonèili dobu vánoèních svátkù.
Podle legendy se jednalo o tøi mudrce.
Kašpar – nesl Kristu zlato, jako symbol
královské dùstojnosti.
Melichar – pøinášel kadidlo, díky své vùni
velmi vyhledávané. Šlo o smìs vonných
døevin a pryskyøic, myrhy, semínek, koøenù

a usušených kvìtù.
Baltazar – pøinesl myrhu jako symbol
Ježíšova lidství. S tìmito dny se pojí øada
lidových rèení.
1. leden Nový rok
Jak na Nový rok, tak po celý rok.
Na Nový rok o slepièí krok.
6. leden – Tøi králové
Na Tøi krále mrzne stále.
Na Tøi krále o krok dále
V lednu málo vody – mnoho vína, mnoho
vody – málo vína.
Na svatého Vincence seï doma u pece.
Leden studený, duben zelený.

Štìtští zastupitelé schválili na svém
prosincovém zasedání Grantový systém
Zdravé mìsto Štìtí – Pravidla pro rok 2009,
který má usnadnit místním neziskovým
organizacím a spolkùm získávat finanèní
podporu na realizaci svých projektù.
Podporovány budou pøedevším aktivity a
akce, jež mají pøínos pro obyvatele Štìtska,
a které se realizují v následujících
oblastech:
A. Sportovní aktivity a tìlovýchova
B. Kulturnì - spoleèenské aktivity a podpora místních tradic
C. Ozdravné, rekondièní a volnoèasové
pobyty v tuzemsku
D. Volnoèasové a vzdìlávací aktivity dìtí a
mládeže
E. Celostátní nebo místní osvìtové kampanì „Projektu Zdravé mìsto“
Žádosti o dotaèní pøíspìvky se zpracovávají do pøedepsaných formuláøù, které jsou k
vyzvednutí na Ekonomickém odboru nebo
ke stažení na webu mìsta. O pøidìlení dotací do výše Kè 50 tis. pro jednu organizaci za
rok rozhoduje Rada mìsta, o vyšších pak
Zastupitelstvo mìsta. Žádosti je možno
podávat prùbìžnì po celý rok prostøednictvím Ekonomického odboru, kde je možno
se též dále informovat o podmínkách
poskytnutí i vyúètování dotací. Úplné znìní
pravidel je zveøejnìno na úøední desce a na
webových stránkách mìsta. Pøípadné dotazy je možno zasílat též na adresu:
zdravemesto@steti.cz.
Miroslav Andrt, vedoucí Ekonomického odboru

Andìlské nadìlení
V listopadu vyhlásila Základní umìlecká
škola ve Štìtí projekt „Andìlské
nadìlení“ pro družiny, školy a školky.
Jednalo se o vytvoøení andìlù jakoukoli
technikou. Práce jste mohli vidìt 1. 12.
2008 na Novém námìstí jako výzdobu
podloubí v rámci rozsvìcení stromeèku
a zpívání koled. Dìkuji za úèast
mateøským školám Klubíèko, Duha,
Berušky, Poupì, všem družinám ze ZŠ a
speciální škole. Dále pak všem, kteøí
pomáhali s instalcí.
Doufám, že se Vám naše akce líbila a že
Vás vánoènì naladila.
Za výtvarný obor ZUŠ Lenka Dunajová

Základní škola T. G. Masaryka si Vás dovoluje pozvat na Den otevøených dveøí,
který se koná 15. ledna 2009 od 8 do 12
hodin. Rodièe si budou moci prohlédnout
prostory a vybavení školy, mohou se podívat, jak probíhá výuka a jak tráví dìti èas
ve škole. Více informací naleznete na
www.zstgm-steti.cz a Vaše dotazy rádi
zodpovíme na skola@zstgm-steti.cz.

LISTOPAD: MÌSÍC DOPRAVNÍCH NEHOD
Z èinnosti Mìstské policie Štìtí
Tento mìsíc mìla mìstská policie napilno
pøedevším na silnicích. Za mìsíc listopad
bylo v celé ÈR bohužel usmrceno velice
mnoho lidí – celkem pøes sto obìtí. Ani ve
Štìtí se problémy motoristùm nevyhnuly,
byly zajištìny celkem 4 nehody, což je nejvíce za mìsíc za dlouhou dobu. Naštìstí
nikdo nezemøel.
- Jedna z nehod se stala 12. 11. u výjezdu z
parkovištì Mondi Packaging Paper, kde se
srazila dvì osobní vozidla s autobusem.
Všichni naštìstí vyvázli bez zranìní.
- Další dopravní nehoda se udála 20. 11.
na køižovatce u prádelny. Strážníci zajistili
místo dopravní nehody nákladního a osobního motorového vozidla.

- 21. 11. nezvládl na silnici vedoucí ze Štìtí
do místní èásti Chcebuz mladý øidiè øízení.
Jel pøíliš rychle a vylétl ze silnice. Strážníci
nehodu zajistili a spolujezdce se zranìním
hlavy odvezla záchranná služba.
- Tøetí prosincový den se na silnici pod Hošteckým vrchem, na místì èastých nehod,
zpùsobených zejména vysokou rychlostí,
støetla dvì osobní vozidla, strážníci zjistili
pouze škodu na majetku.
- Další zásahy Mìstské policie Štìtí už
více odpovídaly její bìžné èinnosti. 11. 11.
strážníci zadrželi dvaašedesátiletého øidi

VZPOMÍNÁME

èe pro dùvodné podezøení ze spáchání
trestného èinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Protože se muž odmítl podrobit
dechové zkoušce, byl pøedán Policii ÈR.
- Naše policie je velmi dobøe vybavena i pro
poskytování první pomoci. Èasto bývá na
místì mezi prvními zasahujícími. Napøíklad 14. listopadu v noèních hodinách
poskytovali strážníci první pomoc muži,
jenž v dùsledku silné opilosti spadl ze schodù a zpùsobil si poranìní hlavy. Následnì

Za všechnu lásku a práci tvou, co s vdìkem
dnes Ti mùžeme dát, hrst vonných kvìtù na
pozdrav, pak jen s láskou na tatínka
vzpomínat. Dne 1. ledna 2009 uplynulo 5
smutných let, kdy nás náhle opustil manžel
a tatínek pan Václav Suchý ze Straèí. S
láskou a bolestí vzpomíná manželka a syn
Václav.
Dne 29. ledna 2009 uplynou tøi roky, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dìdeèek pan Vladimír Cihláø z
Brocna. Stále vzpomíná a nezapomene
manželka Jaroslava, synové Vladimír a
Martin s rodinou.
Jen vìtøík nad Tvým hrobem tiše šumí, jen
ten, kdo mìl Tì rád, porozumí, jak ta ztráta
stále bolí. Dne 5. 1. 2009 uplyne 5 let, kdy
nás navždy opustila naše dcera, manželka,
maminka a sestra paní Marie Guzyová z
Újezda. Stále vzpomíná celá rodina.
Roky plynou jako øeky proud, jen vzpomínky
zùstali a nedají se zapomenout. Dne 25.
prosince uplynulo 20 let, kdy nám odešla
naše maminka, babièka, prababièka, paní
Josefa Dobývalová. Stále vzpomíná dcera
Erika s rodinou a ostatní.

PODÌKOVÁNÍ

byl muž pøedán do péèe lékaøe RZP.
- Ve stejný den pøijala mìstská policie
oznámení o podezøelém pøedmìtu v baru
Triangl. Policisté evakuovali prostor a
nalezli v tašce ruèní granát F1. Pøivolaný
pyrotechnik zjistil, že se jednalo pouze o
zdaøilou nefunkèní maketu.
- 17. 11. strážníci v bytì v ulici U stadionu
poskytli pomoc sedmatøicetileté ženì, kterou fyzicky napadl její opilý manžel.
- 27. 11. ve veèerních hodinách se strážníkùm podaøilo zadržet zlodìjku – ètyøiapadesátiletá žena se v ulici Školní snažila
vloupat do lékárny.

Dìkuji všem touto cestou za projevenou
soustrast a úèast na pohøbu pana Jiøího
Jakla, vzláštì pak oddílu kopané, firmì
Renovace Musílek a Mondi Štìtí. Jaklová
Rùžena s rodinou
MŠ Klubíèko by touto cestou chtìla podìovat paní uèitelce Sýkorové a dìtem 1.
základní školy za krásnou návštìvu v podobì èertù, andìlù a Mikuláše dne 8. 12. 2008.
Dìti z naší MŠ si odnesly spoustu zážitkù
vèetnì mikulášské nadílky. Dìkujeme.
Kolektiv MŠ Klubíèko

Podrobnìjší informace o èinnosti mìstské
policie naleznete na internetu na portálu
mìsta: http://www.steti.cz/policie
di vi ze

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
Client Service e-mail: zak@helma.cz
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*RADOUÒÁKÙM* A DOUFÁME, ŽE NEJENOM JIM!!!

První tzv. zahajovací akcí projektu byl Adventní koncert, malý vánoèní trh ruèních prací v
pivovarských sklepech a rozsvícení vánoèního stromku na návsi v Radouni, první adventní
nedìli. Prožili jsme spoleènì pøíjemné odpoledne. S prùbìhem a návštìvností jsme
spokojeny. A doufáme, že spokojen byl i návštìvník. Fotografie naleznete na
www.fotofort.estranky.cz – Radouò-advent 2008. Pøejeme Vám pøíjemný, klidný vstup do
roku 2009, nech jste zdrávi a šastni.
Tìšíme se na spoleèná setkání v naší vsi. Pøipravujeme však i akce za hranicemi Radounì.
Zdraví Vás *Radouòské baby*

ÚSPÌCHY ŽÁKÙ ZŠ V OSTROVNÍ ULICI
Jedním z typických aspektù ZŠ v Ostrovní ulici ve Štìtí je, že dává svým žákùm rozmanité
možnosti vyžití v zájmových kroužcích.
Na rozvíjení fyzické kondice jsou zamìøeny sportovní hry, kroužky vybíjené, florbalu, aerobiku a gymnastiky. Umìlecké vlohy mohou dìti rozvíjet v kroužku hudebním, uèí se hrát
na kytaru i tanèit country tance. Velmi úspìšní v soutìžích jsou mladí zdravotníci a biologové. Øeèové dovednosti a znalost mateøského jazyka si mohou žáci zdokonalit na cvièeních z èeského jazyka, pro dìti s rùznými poruchami tu je logopedie a dyslexie. Samozøejmì nechybí ani kroužky práce na poèítaèi.
Naši žáci jsou velmi šikovní, a tak skvìle reprezentují školu na rùzných soutìžích.
V záøí se žáci sedmého roèníku ve svých družstvech umístili na prvním a druhém místì na
Hrách tøetího tisíciletí. V soutìži Štìtský zdravotník obsadilo družstvo osmého a devátého roèníku první místo. V krajském kole soutìže MZ ÈÈK Dokážeš pomoci? byl tým devátého roèníku pátý.
Už tradiènì si zájemci o pøírodu vedou výbornì v okresních soutìžích v poznávání rostlin.
Podzimního kola se zúèastnily dìti od druhého po devátý roèník, ètyøi z nich obsadily
první místo.
V každoroèním Bìhu zámeckým parkem v Ploskovicích vybojovali žáci sedmého a devátého roèníku šesté a sedmé místo, v okresním finále v plavání v Litomìøicích se pak výbìr
závodníkù druhého stupnì školy umístil vìtšinou v první desítce.
Dìkujeme všem úèastníkùm soutìží za pøíkladnou reprezentaci školy, a pøejeme jim v
novém roce 2009 mnoho úspìchù ve škole i v mimoškolních akcích.
Soòa Kyselová, ZŠ Ostrovní

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ

1.1.2009 KINO NEHRAJE
Zaènìte nový rok s úsmìvem:
2.1. - Nestyda, èeský film, mládeži do 15
nepøístupný, vstupné 70,- Jiøí Macháèek v
komedii o manželství a sexu podle knihy
Michaela Viewegha.
4.-5.1. - Muzikál ze støední 3: Maturitní
roèník, USA, vstupné 70,-Kè. „Jsou krásní,
mladí a bezstarostní.“,V ÈESKÉM ZNÌNÍ.
6.-7.1. - REPO: Genetická opera, USA do
15 let nepøíst., vstupné 65,-Kè. Hororový
muzikál .
8.-9.1. - Vy nám taky šéfe!, èeský film,
vstupné 65,-Kè. Jedeme v tom všichni.
Václav Vydra, Iva Janžurová, Jiøí
Langmajer ad. v nové èeské komedii o tom,
jak je tìžké nechat legálnì zkrachovat
vlastní podnik.
11.-12.1. - Rallye smrti, USA, do 12 let
nevhodný, vstupné 60,-Kè. Kdo pøežije,
vyhraje. Nejbrutálnìjší zloèinci Ameriky
mohou v drsném závodì získat svobodu,
ale musí zabíjet. V hlavní roli Jason
Statham.
13.-14.1. - Stmívání, USA, do 12 let
nevhodný, vstup 65,-Kè. Romantický horor,
jeden z nejvìtší hitù loòského konce roku
podle svìtoznámé knihy Stephenie
Meyerové Twilight.
15.-16.1. - Falco, Nìmecko/Rakousko, do
12 let nevhodný, vstupné 70,-Kè. Strhující
pøíbìh vzestupu a pádu rakouské popové
hvìzdy, o jeho životì plném alkoholu, drog a
ženských až po jeho tragický konec.
18.-19.1. - Labyrint lží, USA, do 12 let
nevhodný, vstupné 70,-Kè. Strhující thriller
Ridleyho Scotta (Èerný jestøáb sestøelen).
20.-21.1. - Madagaskar 2, USA, vstupné
65,-Kè. Animovaná komedie pro malé i
velké diváky V ÈESKÉM ZNÌNÍ.
22.-23.1. - Anglické jahody, ÈR/Ukrajina,
do 12 let nevhodný, vstupné 70,-Kè.
Milostný pøíbìh za srpna 1968, kterému
asistovali tøi èeští alkoholici a parta ruských
okupantù. Viktor Preiss, Vladimír Brabec a
Pavla Tomicová v novém èeském filmu.
www.anglickejahody.cz
25.1. - O princeznì na hrášku, vstupné
20,-Kè, od 16.00hodin. Loutková pohádka
populárního Sváova dividla.
25.-26.1. - Èeská RAPublika, èeský film,
do 12 let nevhodný, vstupné 70,-Kè. První
celoveèerní film o èeském rapu..
www.ceskarapublika.cz
27.-28.1. - Hlídaè è.47, èeský film, do 15 let
nepøístupný, vstupné 70,-Kè. Pøíbìh lásky a
vášnì podle známého románu Josefa
Kopty v režii Filipa Renèe.
29.-30.1. - Sobík Niko, Finsko/Dánsko
mládeži pøístupný vstupné 65,-Kè
Animované dobrodružství pro celou rodinu.

$

V úterý dne 9. 12. 2008 slavnostnì pøivítala paní starostka ing. Zdeòka Rulíšková v obøadní
síni Mìstského úøadu ve Štìtí tyto nové obèánky: dìvèátka - Zuzanu Fryèovou, Valerii Gladišovu, Vanesu Ridajovou, Elišku Sárovou, Anetu Špringlovou a Marii Sáru Válovou; chlapce - Patrika Ferkla, Matyáše Jakla, Jiøího Pakostu a Jana Pavlíèka. Všem pøejeme do dalšího života hodnì zdraví.

UVIDÍTE V KINÌ

HRAJEME KAŽDÝ DEN MIMO SOBOTU
zaèátky pøedstavení v 18 hodin
Hrajeme se zvukem DOLBY STEREO SR

INZERCE

Práce doma. www.jobdoma.cz
Zhubni! www.topfigura.cz
Od 12. 1. 2009 otevíráme v bývalém areálu
K. Holeèek kantýnu a jídelnu. Nabízíme
domácí kuchyni za lidové ceny. Jste všichni
srdeènì vítáni. Za PS GASTRO V.
Pospíchalová a Z. Schönová.
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KULTURNÍ STØEDISKO
pøipravilo
program aktuálnì na: www.steti.cz

Od 1. ledna 2009 je úèinná nová Obecnì závazná vyhláška o místním poplatku za psy,
která zejména upravuje sazby za každého drženého psa a kalendáøní rok:

Úplné znìní vyhlášky je zveøejnìno na úøední desce a na webových stránkách mìsta.

ROZHOVOR NA TÉMA: POPLATKY ZA PSY
Na otázky odpovídá M. Andrt, vedoucí Ekonomického odboru
Proè se Mìsto Štìtí rozhodlo vydat novou vyhlášku o místním poplatku za psy?
Pøedevším jsme vycházeli z ohlasù našich obèanù, kteøí upozoròovali, že je poplatek za psy
v našem mìstì neúmìrnì vysoký a øada majitelù psù se tudíž jeho placení snaží vyhnout –
psa vùbec nepøihlásí nebo nepodává pøi registraci pravdivé informace. Prùzkum v okolních
mìstech potvrdil, že naše sazby se skuteènì regionálním pomìrùm vymykají a proto jsme
se rozhodli tuto vyhlášku pøepracovat.
Jaké zásadní zmìny nová vyhláška pøináší?
Hlavní zmìnou je jednotná sazba za jednoho i každého dalšího psa. Zákon sice umožòuje
zvýšit až o polovinu horní hranici poplatku u každého dalšího psa, ovšem rozhodující je
poèet psù na držitele a nikoliv na domácnost. Pìtièlenná rodina tudíž mùže chovat s klidem
5 psù a bude-li každý zaregistrován na jednoho z nich, tak jako tak budou platit základní sazbu. V tu chvíli má vìtší smysl, když nám držitelé pøihlásí skuteèný poèet chovaných psù a
zaplatí za nì jednotnou sazbu, než aby jejich držení zatajovali a zaplacení vyšší sazby se
tak vyhýbali.
Dále se na základì zjištìných skuteèností z ostatních mìst snižuje o tretinu sazba za psa,
jehož držitel bydlí v bytì, na Kè 1000,-. Na druhou stranu minimální roèní poplatek je s ohledem na stávající úroveò cen a na náklady administrace takovéhoto poplatku stanoven na Kè
100,-.
V neposlední øadì byla prodloužena doba ohlašovací povinnosti na 30 dnù, tj. že komu
vznikne nebo zanikne poplatková povinnost nebo se zmìní podmínky pro osvobození od
poplatku, mìl by držitel psa v této lhùtì vše oznámit na Ekonomickém odboru.
V pùvodní vyhlášce byli od poplatkù osvobození èlenové Kynologického svazu, kteøí
nechovají psa v bytì. Nová vyhláška s tím již nepoèítá. Proè?
Pùvodní návrh vyhlášky mìl v sobì tento druh osvobození skuteènì zakotven, ovšem regionální odbor dozoru Ministerstva vnitra nás upozornil, že toto ustanovení je v rozporu se
zákonem, a jednalo by se tak o formu diskriminace (by pozitivní) urèité skupiny obyvatel,
což je nepøípustné. Proto jsme od tohoto zpùsobu osvobození ustoupili. Na druhou stranu
bylo do vyhlášky doplnìno osvobození pro psy aktivnì provozující canisterapii.
Do kdy je tøeba poplatek uhradit?
Poplatek je splatný do 31. bøezna 2009. Pokud jeho roèní výše pøesáhne Kè 1000,-, pak je
možno uhradit ho ve dvou stejných splátkách, a to do 31. 3., resp. 30. 9. 2009. Poplatek se
hradí buï v hotovosti na hlavní pokladnì v budovì radnice nebo bankovním pøevodem na
úèet è. 19-100022784/0600.
Chcete nìco doplnit na závìr?
Rád bych vyzval všechny obèany, kteøí nemají v poøádku registraci svých psích miláèkù, aby
tak co nejdøíve napravili a nahlásili pøípadné zmìny na Ekonomickém odboru. Lze oèekávat, že vzhledem k upraveným podmínkám placení poplatkù za psy budou strážníci Mìstské policie provádìt zvýšenou kontrolu nad dodržováním této obecnì závazné vyhlášky.

$

15. ledna, malý sál Kulturního støediska
NAPØÍÈ AUSTRÁLIÍ
Poutavé vyprávìní a fotografie Luboše
Nováka o dlouhé cestì napøíè kontinentem.
zaèátek v 19.00, vstupné dobrovolné
16. ledna, sál Kulturního støediska, SPOLEÈENSKÝ PLES KULTURNÍHO STØEDISKA, úèinkují: Originál Havlovka, Mažoretky KS Štìtí, TK Rytmus Roudnice n. L. a
M. Holanová, zaèátek ve 20.00, vstupné
120,- Kè.
19. ledna, sál Kulturního støediska, SPOLEÈENSKÉ ODPOLEDNE PRO
DÙCHODCE, úèinkuje J. Zabilanský, zaèátek ve 14.00, vstup zdarma.
21. ledna, sál Kulturního støediska, DÌTSKÝ KARNEVAL ve spolupráci s DDM,
zaèátek v 15.00, vstupné 20,- Kè.
25. ledna, kino Štìtí, SVÁOVO LOUTKOVÉ DIVIDLO, Pohádka Princezna na hrášku, zaèátek v 16.00, vstupné 20,- Kè.
27. ledna, zájezd do Divadla Na Fidlovaèce, A JE TO V PYTLI! - RAY & MICHAEL
COONEY. Komediální pøíbìh, plný humorných zámìn i dramatických zvratù. Hrají:
Mario Kubec, Pavel Neèas, Václav Svoboda, Monika Kobrová, Ladislav Trojan, Adéla
Gondíková, Ctirad Götz, Pavla Vojáèková a
Zdenìk Palusga. Odjezd v 17.00 z Mírového námìstí, vstupné vè. dopravy 460,- Kè.
Pøipravujeme na mìsíc únor:
11.2.
Trampoty èerta Culínka - pohádka
pro MŠ a ZŠ - kino
12.2. Karneval s DDM - sál KS
15.2. Sváovo loutkové dividlo - O Matìjovi
a Zoubkové víle - kino
23.2. Spoleèenské odpoledne pro dùchodce - KS
28.2. Sváova diskotéka v maskách a s
pohádkou - sál KS Zájezd do divadla
Plesy v KS Štìtí:
16.1.
Spoleèenský ples KS Štìtí
23.1. Maturitní ples SOU Podøipská Roudnice n. Labem
30.1. Myslivecký ples Radouò
6.2. Myslivecký ples Raèice
7.2. Maturitní ples SOŠ a VOŠ Štìtí, obor
elektro a TH
13.2. Maturitní ples SOŠ a VOŠ Štìtí, obor
informatika a mechanik
14.2. Ples Dárcù krve
21.2. Ples hasièù
27.2. Maturitní ples VOŠ Štìtí
14.3. Radouòský babský bál
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 Ing. Zdenka Rulíšková,
Kateøina Junková a Petr Domorázek, 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, krátit a v pøípadì
nedostatku místa pøíspìvky nebo inzeráty zcela odmítnout
nebo je zveøejnit v jiném nejbližším možném termínu.
Redakèní rada nezodpovídá za obsah, stylizaci a pøípadné
tiskové chyby. 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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