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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Vážení a milí spoluobèané,
na konci roku schválili zastupitelé návrh
rozpoètu pro tento rok. Tento závazný
dokument v podstatì pøedurèuje, které
akce budou v tomto roce realizovány.
Vìtšina projektù vychází z dlouhodobé
strategie mìsta prezentované ve strategickém plánu. Alespoò s tìmi nejdùležitìjšími
bych Vás z postu nového místostarosty rád
seznámil.
Jelikož jednou z priorit mìsta a hlavnì jeho
obyvatel je dopravní bezpeènost, kterou
jsem se intenzívnì zaobíral již pøed svým
zvolením, budu v tomto spolu s celým
týmem odborníkù samozøejmì pokraèovat.
Zrealizujeme bezpeènostní nasvícení
tøinácti pøechodù pro chodce. Jedná se o
pøechody na obou obchvatových komunikacích a o frekventované pøechody ve
mìstì. Dalším prvkem zvyšujícím bezpeè

nost bude pak rozmístìní 4 informaèních
mìøièù rychlosti do Poèeplic, Hnìvic a na
obchvatovou komunikaci è. 261 (Mìlník –
Litomìøice). Poslední mìøiè bude využíván
jako mobilní. Tyto mìøièe nejenže informují
øidièe o pøekroèení nejvyšší dovolené
rychlosti, ale také mají statistický modul,
který slouží pro vyhodnocení intenzity
dopravy. Poslední novinkou bude zpracování nového elektronického pasportu
(pasportizace - technická inventura stavu)
dopravního znaèení, od kterého si osobnì
slibuji snížení poètu dopravních znaèek ve
mìstì.
Dùležitým projektem, pøedevším pro chodce, bude vybudování nového chodníku z
mostu do Hnìvic. Okolo vlakového nádraží
je situace velmi nevyhovující a nebezpeèná, protože je nutné chodit pøímo po frekventované silnici.
Naše hasièe vybavíme novým hydraulickým vyprošovacím zaøízením, které se
doposud vozilo až z Roudnice nad Labem.
Zkrátí se tak èas vyproštìní osob z havarovaného automobilu. Pro pøípad povodnì
budou mít hasièi k dispozici mobilní bariéry
plnìné vodou. Instalace této bariéry je
výraznì rychlejší, než plnìní pytlù s pískem,
též odolnost proti vodì je výraznì vìtší.
V pøíštím roce v našem mìstì ale nepøibudou jen dopravnì bezpeènostní prvky. V

MASOPUST
Masopust je lidový svátek, který zaèíná ode
dne Tøí králù tzn. Od 7. ledna až do 7.
bøezna. Slovo MASOPUST znamená
„DÁNÍ SBOHEM JÍDLU“. Obecným rysem
Masopustu je nošení rùznorodých masek.
Hlavní tøídenní masopustní svátek tj. nedìle, pondìlí a úterý pøedcházel Popeleèní
støedì, kdy zaèínal dlouhý ètyøicetidenní
pùst konèící o VELIKONOCÍCH. Pøípravou
na hlavní období masopustu byl tzv. „tuèný
ètvrtek“ (tuèòák), mnohdy pøedcházela
zabíjaèka. Bohatí sedláci zabíjeli prasata,
selky pekly rùzné druhy peèiva, nesmìly
chybìt koblihy, bez nich byl masopust
nemyslitelný. Tradièním jídlem byla vepøová peèenì se zelím, jedly se jitrnice, jelita.
Tento den mìl èlovìk co nejvíce jíst a pít,
aby byl celý rok pøi síle. Hlavní masopustní
zábava zaèínala o masopustní nedìli
bohatým obìdem. Následovala zábava s
tancem. Masopustní pondìlí pokraèovalo v
zábavì a tanci. Vyvrcholením masopustních oslav bylo masopustní úterý, kdy
procházely prùvody maškar. Hlavním

smyslem bylo pobavit sousedy i sebe.
Prùvodu maškar se zúèastnili mladí i staøí.
V prùvodu masek nesmìl chybìt medvìd,
kùò, medvìdáø s medvìdem, kozel, šašek,
èetník, bába s nùší. Tyto staré zvyklosti se
dodržovaly v plném rozsahu do pøelomu 19.
a 20. století, pak se již od tìchto oslav
pomalu upouštìlo.
K mìsíci únoru se vážou také rùzné pranostiky:
Co si únor zazelená, bøezen si to uhájí, co si
duben zazelená, kvìten mu to spálí.
Je-li v únoru sucho a zima, bude horký
srpen.
Jestli únor honí mraky, staví bøezen snìhuláky.
V únoru sníh a led – v létì nanesou vèely
med.
2. únor: Na Hromnice o hodinu více.
4. únor: Svatá Veronika seká ledy z rybníka
5. únor: Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.
14. únor: Svatý Valentýnek – jara tatínek
24. únor: Nenajde-li Matìj led, seká ho
hned, nenajde-li led, dìlá ho hned.

kinì plánujeme vymìnit tøetinu sedadel za
nová, jaká znáte z moderních multikin.
Pomìrnì rozsáhlou akci, v hodnotì 39
milionù, pøedstavuje zateplení a výmìna
oken v budovách Základní školy v Ostrovní
ulici. Tato akce bude financována pøedevším z obdržené dotace.
Z nových akcí ještì zmíním nové osvìtlení
v ulici U Cementárny a vybudování kolumbária a rozluèkové sínì na høbitovì.
Ostatní projekty již navazují na pøedchozí z
minulých let. Tento rok opìt rozšíøíme
parkovací místa tentokrát v Ostrovní ulici a
Straèenské ulici (v areálu vìžových domù).
V témže areálu probìhne i oprava chodníkù. Jako každý rok rozšíøíme kamerový
systém o nové kamery. A samozøejmì
nesmím zapomenout na nové dìtské
koutky a høištì. Jednotlivé lokality vybereme na základì pøipravované analýzy
volnoèasových aktivit.
Na závìr výètu toho, co nás èeká v novém
roce, bych chtìl podìkovat svému pøedchùdci panu Antonínu Šimralovi, který po
18 let vkládal mnoho osobní iniciativy a
energie do promìny Štìtí v moderní,
kulturní a zelené mìsto, i když sám vyzdvihuje spíše zásluhy týmové.
Pøeji Vám mnoho úspìchù v roce 2009
Petr Domorázek, místostarosta

zápis do prvních tøíd
Zápis do prvních tøíd všech tøí Základních
škol ve Štìtí se koná ve dnech 11. - 12. 2.
2009 od 12:00 do 16:00 hodin. Zákonný
zástupce budoucího prvòáèka se prokáže
svým obèanským prùkazem a rodným
listem dítìte. K zápisu se dostaví dìti
roèníkù 2002 - 2003, pokud do zaèátku
školního roku 2009/10 dovrší 6 let vìku a
dále dìti, kterým byl poskytnut odklad
školní docházky v pøedchozím školní
roce.
Zápis do první tøídy Speciální základní
školy Štìtí se koná dne 4. února 2009 od
9:00 do 16:00 hodin s možností prohlídky
školy. Zákonný zástupce budoucího
prvòáèka se prokáže svým obèanským
prùkazem a rodným listem dítìte. K zápisu se dostaví dìti roèníkù 2002 - 2003,
pokud do zaèátku školního roku 2009/10
dovrší 6 let vìku a dále dìti, kterým byl
poskytnut odklad školní docházky v pøedchozím školní roce.

Z ÈINNOSTI NAŠÍ MÌSTSKÉ POLICIE
- Znovu zopakovat autoškolu, hlavnì èást
o pravidlech silnièního provozu a zákonech, by si mìl pøipomenout jistý 45letý
obèan Štìtí. Nejenže pøed policejní služebnou, kam 12. 12. musel jet zaplatit pokutu
za špatné parkování, zaparkoval zase v
zónì zákazu, ale ještì pøijel pod vlivem
alkoholu. Hazardérovi bylo namìøeno 0.6
promile, byl proto neprodlenì pøedán
Policii ÈR.
- Mladého sprejera zadržela rovnìž 12. 12.
ve veèerních hodinách hlídka v ulici U
Stadionu - poškozoval zeï, výlohu a schody budovy. Byl rovnìž pro podezøení ze
spáchání trestného èinu pøedán Policii ÈR.
- Nepøíjemnou zkušenost zažil náš ètyøicetiletý spoluobèan, který si z roztržitosti den
pøed Štìdrým dnem zabouchl ve vozidle
klíèe. Hlídka, které muže nejprve považovala za zlodìje, mu po zjištìní všech okolností pomohla se do vozidla dostat.
- I na Štìdrý den o pùlnoci museli strážníci
zasahovat - zajišovali totiž klid a poøádek
na pùlnoèní mši. Na ní se každoroènì
objeví nìkolik, zpravidla mladších, podnapilých osob, nevhodnì se chovají a kazí
ostatním slavnostní zážitek. Takové výteèníky strážníci ovšem neprodlenì vykážou z
prostor kostela.
- Na tøicátý prosinec nebude v dobrém
vzpomínat 21letý muž. Pod vlivem alkoho

O POHÁR MÌSTA ŠTÌTÍ
Roudnický zimní stadion hostil 27. 12. 2008
významnou amatérskou sportovní událost
našeho mìsta, kterou obìtavì ve svém
volném èase zorganizoval pan Vladimír
Èichovský. V prvním roèníku hokejového
turnaje O pohár mìsta Štìtí se utkaly ètyøi
hokejová mužstva. HC Unreal byl favoritem
tohoto souboje, HC Štìtí jej však dokázalo
hned v prvním utkání porazit stavem 1:0, a
celkové prvenství si jeho mužstvo udrželo i
pøed celky HC Palermo Štìtí (3. místo) a HC
Quatro (4. místo). Aè bylo místy na nìkterých utkáních znát, že hokej není denním
chlebem nìkterých hráèù, a nezabránilo se
ani úsmìvným støetùm a manévrùm, diváci
byli velmi spokojeni. Nejlepší støelec turnaje
ovšem nepochází z vítìzného družstva – je
jím s celkem ètyømi trefami Jaroslav Malý z
druhého HC Unreal. V pøíštích roènících se
mìsto chystá do této akce zapojit vìtší
mìrou a podpoøit tak nadšení a snahu štìtských hokejových fandù.

lu rozbil výlohu domu, za což se bude
zpovídat Policii ÈR, a ještì si zle poøezal
ruku – kterou mu naši strážníci samozøejmì
ošetøili.
- Na Nový rok ráno v ulici U Stadionu hoøelo
– naštìstí jen plastový kontejner. Hlídkou
pøivolaní hasièi, tu noc v extrémní pohotovosti, si se záležitostí za pár minut poradili.
3.1. byla v baru Triangl údajnì okradena
mladá žena. Její kabelka byla záhy nalezena, ale její vlastnice musela být pøevezena
do nemocnice - byla pod silným vlivem
omamných látek.
- Podobnou zkušenost jako již zmínìný
muž zažila 6. ledna 37letá žena - také si
zabouchla auto, klíèky ale mìla navíc v
zapalování a vozidlo pøed obchodem
nastartované. Strážníci jí pøivolali automechanika, který ji z prekérní situace vysvobodil.
- 7. 1. dopoledne zasahovali strážníci v
Tescu - zlodìji tam ve chvilkové nepøítomnosti pracovníka ostrahy zcizili televizor s
DVD pøehrávaèem. Strážníci se ovšem
vyznamenali rychlostí zásahu. Pachatelé
daleko nedobìhli - v blízké ulici Školní byli i
s nepoškozeným televizorem zadrženi.
Podrobnìjší informace o èinnosti mìstské
policie naleznete na internetu na portálu
mìsta: http://www.steti.cz/policie

STUDIO M
NOVINKA
Masáž - lávové kameny
thajská masáž
indická masáž
Tel.602 878 190

KOSMETIKA
Tel.723 335 624

Hotel Sport
INZERCE
RENATEX CZ., a. s. provoz Štìtí (døíve
prádelna Štìtí a. s), pøijme do dvojsmìnného provozu jednoho pracovníka na pozici
údržbáøe. Podmínkou je vyuèení v oboru
elektro s vyhláškou 50/1978 Sb., základní
znalostí práce na PC, manuální zruènost.
Výhodou je øidièské oprávnìní sk. B.
Nástup možný ihned. Uchazeèi se mohou
hlásit u p. Jermana v areálu Prádelny Štìtí v
Radouòské ulici a nebo na tel. è. 774 600
962.
Prodám byt 3 + 1 ve Štìtí, výmìra 69 m2,
dvì lodžie, bytové jádro po rekonstrukci,
orientace JV - JZ, 9. patro z 12. Volný od 15.
dubna 2009. Cena dohodou, kontakt 602
832 683.
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VZPOMÍNÁME
Èas plyne, láska a vzpomínky zùstávají.
Dne 23. 12. 2008 jsem vzpomnìl, kdy
odešla pøed 42 lety moje drahá babièka
paní Rùžena Heidová roz. Šrámková
rodaèka ze Štìtí. Kdo jste jí znali a mìli rádi,
vzpomeòte se mnou. Stále vzpomíná vnuk
Slavomil.
Dne 20. ledna 2009 uplynulo dlouhých 11
let, kdy nás navždy bez rozlouèení opustil
náš milovaný manžel a tatínek pan Stanislav Vrabec. Stále vzpomíná manželka
Lenka a dcera Martina s rodinou.
Dne 6. února 2009 tomu bude rok, co nás
opustil bez slùvka rozlouèení pan František
Haspekl z Veselí. Stále vzpomínají manželka Božena, dcera Božena s rodinou, syn Jiøí
s rodinou. Vnouèata s rodinami a pravnouèata.
Dne 10. února uplyne 5 let, kdy nás navždy
opustila paní Marie Šauerová. Stále vzpomíná dcera s rodinou.
Dne 13. února je tomu pìt let, co nás opustila maminka a babièka Anna Sankotová ze
Chcebuze. Stále vzpomínají Alena a Helena s rodinami.
Utichly kroky, utichl Tvùj hlas, ale vzpomínky a Tvùj obraz zùstává v nás. Dne 12.
února vzpomene 12. výroèí úmrtí pana
Jaroslava Novotného z Brocna. Vzpomíná
manželka a dìti s rodinami.
Dne 16. února 2009 uplynou dva roky, kdy
nás náhle opustil ve vìku 55 let náš milovaný syn, bratr, manžel, tatínek a dìdeèek,
pan Václav Prokeš z Kyškovic. S láskou a
bolestí vzpomíná celá rodina.
Odešel tiše, jako když hvìzda padá, zùstala
vzpomínka, která neuvadá. Ztichly kroky,
umlkl hlas, ale tvùj obraz zùstává v nás.
Dne 27. 2. tomu bude 7 let co odešel náš
milovaný a nezapomenutelný manžel
Rudolf Svoboda ze Štìtí. Vzpomínají manželka, synové s rodinami, vnouèata a pravnuèky.

POPLATKY ZA ODPADY
Sazba místního poplatku za odpady za
rok 2009 zùstává stejná ve výši Kè 500,za osobu a rok.
Všichni poplatníci budou v prùbìhu bøezna obesláni složenkami – poplatek je
tøeba uhradit do 30. èervna 2009.
Poplatek je možné zaplatit bezhotovostním pøevodem na úèet mìsta è.:
159244883/0600 (je tøeba uvést pøidìlený
variabilní symbol), poštovní poukázkou
nebo v hotovosti na hlavní pokladnì na
radnici. Nárok na osvobození je nutné
prokazovat správci poplatku každoroènì,
nejpozdìji do 31. 3. pøíslušného kalendáøního roku. Bližší informace podá paní
Monika Machulková, Ekonomický odbor
(1. patro nad restaurací Klub), tel.: 416
859 347, e-mail:
monika.machulkova@steti.cz.

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

$

Podzim 2008 ve fotbalovém oddíle SK Mondi Štìtí

Ing.Milan Plíšek

Radouòský babský bál
se uskuteèní po
tøicetileté pøestávce

v sobotu 14. bøezna

2009 na sále KS mìsta
Štìtí.
Pro obèany z okolních obcí bude
zajištìn autobusový svoz i odvoz.
Kontaktní osoba:
hana.havirova@seznam.cz

Optik studio, s.r.o.
Štìtí, Nové námìstí
nabízí:
širokou nabídku brýlových èoèek
minerální, plastové, bifokální,
multifokální, samozabarvovací, atd.
Èištìní brýlí ultrazvukem
ZDARMA
Drobné opravy brýlí
ZDARMA
Možnost vyšetøení optometristou
každé pondìlí

Tìšíme se na Vaší návštìvu
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1. 2. - Kozí pøíbìh - Povìsti staré Prahy,
ÈR, vstupné 30,- Kè, zaèátek v 16.00 h.
Vesnický mládenec Kuba a jeho prostoøeká
Koza na cestì støedovìkou Prahou. Nejúspìšnìjší èeský animovaný snímek všech
dob.
1. - 2. 2. - Juno, USA, do 12 let nevhodný,
vstupné 70,- Kè. Juno je šestnáctiletá
støedoškolaèka, která se musí vyrovnat s
neèekaným tìhotenstvím. Skvìlá jemná
komedie, jejíž pøíbìh byl ocenìn Oscarem.
3. - 4. 2. - Snìženky a machøi po 25 letech,
ÈR, vstupné 75,- Kè. Stará parta na stejné
horské chatì po 25 letech. Jan A. Duchoslav,
Michal Suchánek, Václav Kopta, Radek
Brzobohatý, Eva Jeníèková ad. v pokraèování jedné z nejúspìšnìjších èeských komedií.
5. - 6. 2. - Nebezpeèný cíl, USA, do 12 let
nevhodný, vstupné 70,- Kè. Remake thajského akèního dramatu. V hlavní roli Nicolas
Cage.
8. - 9. 2. - Kdopak by se vlka bál, ÈR,
vstupné 60,- Kè. Dìtský horor, dospìlá
romance a pohádka o Èervené Karkulce.
Nový èeský film ideální pro celou rodinu.
www.kdopakbysevlkabal.cz
Vítìzný film na MFF Karlovy Vary 2008
10. - 11. 2. - Ukrutnì šastni, Dánsko, do 12
let nevhodný, vstupné 70,- Kè . Pøijel zachránit zákon, ale nedokázal zachránit ani sám
sebe. Èerná komedie z malého dánského
zapadákova.
12. - 13. 2. - Zakázané království, USA/Èína, do 12 let nevhodný, vstupné 65,- Kè.
Akèní komedie, ve které hrají legendy kungfu Jackie Chan a Jet Li poprvé spolu!
15. 2. - O Matìjovi a Zoubkové víle, vstupné 20,- Kè, od 16.00 hodin. Loutková pohádka populárního Sváova dividla.
Film k Sv. Valentýnu - pøijïte v páru do kina a
druhou vstupenku dostanete zdarma!
15. - 16. 2. - Austrálie, USA/Australie,
vstupné 70,- Kè. Dlouho oèekávané romantické drama o nenávisti a lásce. Nicole
Kidmanová a Hugh Jackman ve strhujícím
pøíbìhu uprostøed drsné krásy australské
krajiny. www.australie.cz
17. - 18. 2. - Králova pøízeò, USA/Vel.Británie, do 12 let nevhodný, vstupné 65,- Kè.
Jaká je cena pøíznì anglického krále?
Natalie Portmanová, Scarlett Johanssonová
a Eric Bana ve výpravném historickém
velkofilmu.
19. - 20. 2. - Den, kdy se zastavila Zemì,
USA, do 12 let nevhodný, vstupné 60,- Kè.
Keanu Reeves, jako mimozemšan, který
pøicestoval lidstvo varovat....
22. - 23. 2. - Ženy, USA, do 12 let nevhodný,
vstupné 65,- Kè, Meg Ryanová, Annette
Beningová ad. v úspìšné komedii, aneb co v
Sexu ve mìstì nebylo.
Zažijte na vlastní oèi Cestu na Mìsíc s 3D
brýlemi i v našem kinì - jedineèný trojrozmìrný zážitek!
24. - 25. 2. - Cesta na Mìsíc 3D, Belgie/USA, vstupné 70,- Kè Kouzelný animovaný pøíbìh tøí malých much, které se stanou
souèástí prvního pøistání na Mìsíci. V
ÈESKÉM ZNÌNÍ. www.cestanamesic3D.cz
26. - 27. 2. - Ocas ještìrky, ÈR, vstupné 70,Kè. David Švehlík a Karel Zima v novém
èeském dramatu. www.ocas-jesterky.cz
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Fotbalový podzim 2008 skonèil a trávníky osiøely. 15. listopadu se odehrál ve Štìtí poslední zápas. Pak ještì nìkolik tréninkù, kopaèky se vyleštily a povìsily na høebík. Jak se
daøilo mužstvùm SK Mondi Štìtí?
Tìsnì pøed zahájením mistrovských zápasù krajského pøeboru dospìlých vystøídal po
dvou letech trenéra Josefa Jarolíma Lukáš Fišer. Moc èasu mu na vlastní pøípravu nezbylo a už se jelo do Roudnice n. L. na mistrák. Výsledek 2:2 byl pro mladý kolektiv úspìch. V
dalších zápasech se støídaly dobré výkony se špatnými. Škoda, že se nedaøilo hlavnì
pøed domácím publikem. Špatná muška, nezkušenosti pøi zakonèení a nìkolik zbyteèných
vysokých porážek bylo na svìtì. Na zápasy s Proboštovem a Neštìmicemi zùstanou
èerné vzpomínky. Do 10. kola se mužstvo drželo v klidném støedu tabulky. Posledních 5
kol, ale zùstane neblaze zapsáno v historii. Zisk pouze 1 bodu v zápase s Litomìøicemi
zaøadil mužstvo do pásma sestupu na 14. místo. Na jaøe je èekají tìžké zápasy, které provìøí jak morální, tak i herní kvality každého fotbalisty.
Dorostenci, úèastníci krajského pøeboru, rozdìleni na 2 kategorie starší a mladší jsou v
souèasné dobì nejvìtší pýchou fotbalového oddílu ve Štìtí. Starší pøezimují na prvním
místì tabulky a z kabiny je èasto slyšet “Na jaøe hrajeme o postup do divize”.Mužstvo se
pøed sezónou posílilo o nìkolik nových hráèù. To ale nestaèilo. 3 x týdnì poctivì trénovali,
k tomu se pøidala dobrá parta, a pak už se pouze staèilo dívat, jak v zápasech válí. Sledovat zápas proti Baníku Most C bylo lahùdkou. Škoda jen, že si cestu na høištì nenašlo více
fanouškù, kteøí by svým povzbuzováním pomohli k ještì lepším výkonùm. Mladší dorostenci jsou na 5. místì, a toto postavení se v nabité konkurenci musí také hodnotit jako
výborné. Kádry obou mužstev jsou poèetné a výborné výsledky nejsou urèitì dílem náhody. Velkou zásluhu na fotbalovém rozvoji a prezentaci mìsta v Ústeckém kraji mají trenéøi,
které mnohý pøíznivec štìtského fotbalu urèitì zná, Jiøí Ransdorf, Karel Zuna, Miroslav
Hašler, Ivan Baka.
Starší a mladší žáci hrají krajský pøebor také. Výsledkovì jsou ale oba kolektivy na úplném
dnì tabulky. Dùvodù, proè se nedaøí, je nìkolik. Slabý hráèský potenciál ve mìstì Štìtí
dìtí narozených v letech 94, 95, 96, 97. Na høištì se nepodaøilo pøitáhnout více zájemcù o
fotbal . Nìkteøí, kteøí døíve chodili, fotbal opustili a mají jiné koníèky. Oddílu se nepodaøilo
zajistit dostateèný poèet trenérù. Trojice Štefan Juriga, Karel Zavøel a Jiøí Havner, která na
høišti trávila hodnì èasu a zaslouží podìkování, je na 2 mužstva málo. Osloveno bylo
hodnì uchazeèù, ale žádný z nich nakonec své zkušenosti a znalosti mládeži pøedávat
nechce, a to dokonce nìkteøí chtìjí svoji èinnost i ukonèit. Výsledkem byly vysoké porážky.
Mužstva z Ústí n. L., Mostu, Chomutova a jiných velkých mìst byla nad síly štìtských žákù.
Snahu ale urèitì upøít nelze. Nezbývá než v zimì potrénovat a na jaøe zkusit i nìjaký ten
zápas vyhrát.
Nejmladší kategorií v oddíle jsou 2 mužstva pøípravky. Starší a mladší. Sledovat ty nejmenší, kdy jim trenýrky plandají po zemi, to je paráda. Starší pod vedením Jiøího Jakla ml.
a Václava Podhorského zcela jasnì vyhráli jednu ze skupin okresního pøeboru. Mladší 6
letí zpoèátku prohrávali, ale v posledních turnajích už dokázali i vítìzit. Trenéøi René Hrdlièka a Jiøí Jakl st. v chlapcích, ale i dìvèatech našli tu správnou chu do hry a nauèili je i
støílet branky. Právì poslednì jmenovaný v listopadu loòského roku neèekanì zemøel.
Štìtská trenérská legenda Jiøí Jakl st. zaslouží za svojí dlouhodobou, obìtavou a poctivou
práci podìkování a úctu. Vždy budeme vzpomínat.
Èinnost celého oddílu byla na podzim velmi bohatá. Mužstva sehrála témìø stovku zápasù. Ve všední dny bylo høištì každý den také plné. Od tìch nejmladších až po ty nejstarší.
Nyní je v plném proudu zimní pøíprava , která je základem úspìšných výsledkù v jarní èásti
2009.

UVIDÍTE V KINÌ

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

$

KULTURNÍ STØEDISKO
pøipravilo
program aktuálnì na: www.steti.cz

11. 2. TRAMPOTY ÈERTÍKA CULÍNKA (kino) pohádkový pøíbìh o dvou rozpustilých èertech a
smutné princeznì Amálce. Zaèátek v 9:00 a 10:30,
vstupné 20,- Kè.
12. 2. DÌTSKÝ KARNEVAL (sál KS) - zaèátek v
15:00, vstupné 20,- Kè
12. 2. HIMALÁJE – TREKKING K MOUNT
EVERESTU (malý sál KS) - vyprávìní a fotografie
Luboše Rulíška z cesty k nejvyšší hoøe svìta. Zaèátek
19:00
15. 2. SVÁOVO LOUTKOVÉ DIVIDLO (kino) pohádka O Matìjovi a Zoubkové víle, zaèátek v
16:00, vstupné 20,- Kè

19. 2. VOJTA „KIÏÁK“ TOMÁŠKO (malý sál KS) koncert známého folkového písnièkáøe a skladatele,
zaèátek v 19:30, vstupné 50,- Kè
21. 2. MASOPUST – PRÙVOD A REJ MASEK start v 10:00 z návsi ve Straèí smìr Štìtí a pak
Horovou stezkou na vlakové nádraží ve Štìtí, kde
bude obèerstvení a muzika.
23. 2. SPOLEÈENSKÉ ODPOLEDNE PRO
DÙCHODCE (sál KS) - úèinkuje: J. Kaèanyi, zaèátek
ve 14:00
26. 2. TØI MUŽI NA ŠPATNÉ ADRESE - Luigi Lunari
- (zájezd do Divadla Bez zábradlí). Hoøká komedie o
tøech mužích, kteøí si spletou adresu, úèinkují: B.
Klepl, K. Heømánek, Z. Žák, N. Konvalinková/J.
Šulcová, Odjezd v 17:00 z Mírového námìstí,vstupné
vè. dopravy 440,- Kè

VÁNOÈNÍ TURNAJ

V pátek 26. 12. 2009, kdy vìtšina z nás
sedìla u televize a sledovala pohádky,
probìhl v tìlocviènì ZŠ T. G. Masaryka 2.
roèník fotbalového turnaje „O žíznivý
pohár“. Zúèastnilo se ho osm týmù ze Štìtí
a okolí. Hrálo se s velkým nasazením, ale
èistì a ve sportovním duchu. Vìk úèastníkù
se pohyboval od 14-ti do 45-ti let.
Hlavní myšlenkou turnaje bylo rozhýbat tìlo
v tomto líném období a pobavit se s kamarády nejprve aktivním zpùsobem a poté i
spoleèensky. Turnaj byl proto završen
slavnostním vyhlášením výsledkù v restauraci hotelu K+K. První místo vybojovalo
družstvo National Pornographic ze Štìtí,
Pavel Kýža Božík se stal s dvaadvaceti
brankami nejlepším støelcem turnaje.
Vítìzem se však mohli cítit všichni úèastníci
turnaje. Vždy pøekonali svou lenost a
udìlali nìco pro své zdraví.
Na závìr organizátoøi - agentura NoRyDž dìkují všem sponzorùm za jejich pøíspìvky,
které pomohly výraznì zvýšit úroveò
turnaje pìknými cenami.

Pøipravujeme na mìsíc bøezen:
Jiøí Schmitzer - jarní koncert v kinì
Spoleèenské odpoledne pro dùchodce - KS
Sváovo loutkové dividlo - O tøech prasátkách
- kino

Plesy v KS Štìtí:

13.2.
14.2.
21.2.
27.2.
14.3.

Myslivecký ples Raèice
Maturitní ples SOŠ a VOŠ Štìtí, obor
elektro a TH
Maturitní ples SOŠ a VOŠ Štìtí, obor
informatika a mechanik
Ples Dárcù krve
Ples hasièù
Maturitní ples VOŠ Štìtí
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:
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nebo je zveøejnit v jiném nejbližším možném termínu.
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Na ustavujícím zastupitelstvu kraje byla
zvolena do rady Jana Ryšánková ze Štìtí.
Naše redakce jí položila nìkolik otázek:
V pøedchozím volebním období jste v
zastupitelstvu kraje pracovala v komisi
pro cestovní ruch. Jaké oblasti máte
nyní na starosti jako èlenka rady kraje?
V krajském mìøítku mám na starosti sociální oblast, jde pøedevším o krajské pøíspìvkové organizace, jako jsou ústavy sociální
péèe a domovy pro seniory. Dále do mojí
kompetence spadá kultura a památková
péèe.
V kultuøe kraj spravuje 13 pøíspìvkových
organizací. Jedná se pøedevším o muzea a
galerie, ale tøeba také o Severoèeskou
hvìzdárnu a planetárium v Teplicích,
Severoèeskou vìdeckou knihovnu v Ústí
nad Labem nebo o Ústav archeologické
památkové péèe severozápadních Èech v
Mostì.
Kultura, to nejsou jen divadla a galerie.
Podporujete i jiné akce jako jsou napøíklad hudební pøehlídky a festivaly?
Ano, kraj má dotaèní program na podporu

$

6.2.
7.2.

… a doufáme, že nejenom jim !!!
V rámci projektu *Rok na vsi* se za podpory
Nadace VIA uskuteènily akce *Radouòský
advent* a *Na Vánoce spolu*. Akce probìhly díky vstøícnosti majitelù v neobvyklém,
úžasném prostøedí pivovarských sklepù.
Vøele dìkujeme sponzorùm a dobrovolníkùm, kteøí náš projekt podpoøili. Podìkování
patøí i Vám, kteøí jste se akcí zúèastnili a
pøispìli dobrovolným pøíspìvkem na naši
èinnost.
Zdraví Vás a na setkání s Vámi se tìší …
*Radouòské baby*.

Soubor Radouòský èermáèek

Rozhovor s Janou Ryšánkovou, novou èlenkou
Rady Ústeckého kraje

28. 2. SVÁOVA DISKOTÉKA V POHÁDKOVÝCH
MASKÁCH (sál KS) - úèinkuje: Sváovo loutkové
dividlo s pohádkou "Kašpárek a hodná víla Jarmilka",
soutìže o nejhezèí masky a spousta písnièek nejen k
tanci. Zaèátek v 15.00, vstupné 30,- Kè.
zmìna programu vyhrazena

17.3.
23.3.
29.3.

*Radouòákùm*

4

regionální kulturní èinnosti, který je zamìøen
hlavnì na postupové pøehlídky a na kulturní
akce, které svým významem pøesahují
brány obce a mìsta. Pokud mohu mluvit
konkrétnì, tak kraj nìkolikrát finanènì
podpoøil štìtský Festival dechových
orchestrù (FEDO).
Jak je to s kulturními památkami?
Ústecký kraj se podle posledních údajù
mùže pochlubit 6578 objekty, které jsou
památkovì chránìny. Kromì hradù, zámkù
a kostelù sem spadají také menší památky,
jako jsou boží muka, kaplièky, ohradní zdi,
brány, vìže, sochy a další. Tøináct objektù z
toho je zapsáno na seznamu národních
kulturních památek, v okrese Litomìøice
jsou to napøíklad zámky Libochovice,
Ploskovice, hora Øíp s rotundou nebo Malá
pevnost se høbitovem v Terezínì.
Ve mìstì nemáme památky zapsané ve
výše zmínìném seznamu. Bude možné
požádat o dotaci i na ty nezapsané,
menší?
Ano, máme i program na záchranu malých
památek. Ovšem krajský rozpoèet má
omezené možnosti, proto musíme hledat
finanèní zdroje i jinde. To, v jakém stavu má
spoleènost kulturní památky, o ní nìco
vypovídá. Proto se v souèasné dobì zabývám evropskými a národními programy
Ministerstva kultury, které by památkám v
Ústeckém kraji výraznì pomohly. Obecnì
by si kultura zasloužila více pozornosti,
alespoò tolik jako sport. Tím neøíkám, že
jsem proti podpoøe sportovních aktivit.
Naopak – jako novinku jsme s kolegy prosadili v krajském rozpoètu dotaèní program pro
podporu malých sportovních klubù, které
jsou zamìøeny pøedevším na práci s dìtmi a
mládeží.

