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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobèané,
je pøed námi bøezen, mìsíc, kdy zaèíná
jaro, na které se urèitì už všichni, nejen
zahrádkáøi, hodnì tìšíme. Letošní zima
byla pomìrnì dlouhá, takže i dìti ve Štìtí
si užily zimní radovánky.
Jarní mìsíce budou pro nás na radnici ve
znamení pøípravy mnoha investièních i
neinvestièních akcí. Øada z nich bude
realizována v našich místních èástech. Na
Chcebuzi, kde zaèalo aktivnì pracovat
obèanské sdružení, se zapoène s úpravami skladových prostorù v objektu prodejny. Vzniknou tak místnosti, ve kterých
chce obèanské sdružení poøádat rùzné
akce pro své obèany .
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Dotazníkové šetøení

V Radouni existuje zámìr výkupu bývalé
prodejny Jednoty. Bude snaha, aby objekt
byl opìt plnì využit a sloužil akcím, poøádaným osadním výborem a velice aktivním
radouòským svazem žen.
Problém volné místnosti, která by sloužila k
èinnosti osadního výboru, se øeší i na Brocnì. Místní èásti Poèeplice a Hnìvice, které
jsou nejvíce zatíženy dopravou, se letos
doèkají svìtelných tabulí s mìøením rychlosti projíždìjících vozidel.
Poèátkem roku jsme požádali o dotaci ÈEZ
– Oranžové høištì, na rekonstrukci školního høištì u ZŠ Školní. O další dotaci, z programu Prevence kriminality Ústeckého
kraje, jsme žádali na rozjezd Otevøeného
klubu mládeže v prostorách bývalého
rockového klubu.
Kromì výše zmiòovaného se pøipravuje
øada dalších akcí, o kterých vás budeme
vèas informovat. Jednou z možností bude i
bøeznové zasedání zastupitelstva mìsta
dne 19. bøezna 2009, které se uskuteèní ve
velkém sále KS od 16 hodin. Všichni jste
srdeènì zváni.
Zdena Rulíšková, starostka
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Vážení spoluobèané,
v souladu se strategickými zámìry mìsta
bude v prùbìhu mìsíce bøezna probíhat
ve Štìtí telefonický prùzkum zamìøený na
zjištìní Vašich preferencí a pøání z
hlediska trávení volného èasu.
Výsledky tohoto šetøení významnì ovlivní
plánované investice mìsta do rozvoje
sportu, kultury a dalších možností pro
aktivní trávení volného èasu.
Prosíme Vás o spolupráci a trpìlivost pøi
zjišování tìchto údajù.
Ing. Zdeòka Rulíšková, starostka

ŠTÌTÍ MÁ DÌTSKOU STAROSTKU
Po èásteèné personální obmìnì se opìt
zaèalo scházet Dìtské zastupitelstvo Mìsta
Štìtí, které má obdobnì jako to
„dospìlácké“ 21 èlenù, a jsou v nìm zastoupeny žákynì a žáci všech ètyø štìtských
základních škol.
Pro inspiraci, jak se má „správná politika“
dìlat, si naši mladí zastupitelé zajeli rovnou
do Prahy, kde v pátek 28. listopadu 2008
navštívili spolu s nìkolika èleny roudnického dìtského zastupitelstva Poslaneckou
snìmovnu Parlamentu ÈR. V ten den sice
jednání snìmovny nakonec neprobíhalo,
zato ale dìti mohly navštívit i prostory, které
jsou bìžnému smrtelníkovi nepøístupny viz.foto è.1 je skupinová pøed Parlamentem
V pondìlí 9. února 2009 se konalo již øádné
zasedání Dìtského zastupitelstva v Domì
dìtí a mládeže, které slavnostnì zahájil místostarosta mìsta P. Domorázek. Naši mladí
zastupitelé si pak zvolili ze svého støedu
novou dìtskou starostku, kterou se stala
sleèna Petra Pabišková (viz foto c.2 a c.3 –
3. zprava – sleèna v zeleném) a rovnìž dìtskou místostarostku, jíž je od nynìjška sleèna Anna Šotolová (obì ze ZŠ Ostrovní).
V prùbìhu jednání se diskutovala také témata, která mladou generaci nejvíce trápí –
mezi priority zaøadili pøedevším vhodnìjší
podmínky a více pøíležitostí pro sportování,
rozšíøení možností pro trávení volného èasu
neorganizované mládeže nebo tøeba veøejný poøádek a bezpeènost chodcù a cyklistù
pøi cestách mezi mìstem a jeho spádovými
obcemi. Tìmto problémùm se naši dìtští
zastupitelé hodlají vìnovat na dalších jednáních, pøièemž to pøíští se bude konat již ve
støedu 11. bøezna 2009. Pøejme jim úspìch
a vytrvalost v jejich snažení!
Miroslav Andrt,
koordinátor projektu Zdravé mìsto Štìtí

PØEDSTAVUJEME NOVOU VEDOUCÍ
ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁØSTVÍ A DOPRAVY

Díky vaší dosavadní práci vás mohou
obyvatelé mìsta znát, pøesto nám krátce
o sobì nìco povìzte.
Na mìstském úøadì pùsobím od roku 2001,
z toho nejprve tøi roky na Ekonomickém
odboru na pozici evidence poplatkù a vymáhání pohledávek. Posledních pìt let jsem
na odboru Místního hospodáøství a dopravy
zastávala pozici referenta.
Co odbor MH a dopravy v našem mìstì
spravuje?
Odbor MH a dopravy má na starosti veøejné
osvìtlení, veøejnou zeleò, svoz veškerých
druhù odpadù, koupalištì, stadion, høbitovy,
místní komunikace, dopravní znaèení, výkopová povolení, zábory veøejného prostranství, uzavírky, autobusovou dopravu,
zimní údržbu, obchodní centrum, byty a

nebytové prostory ve vlastnictví mìsta.
Jaké akce odbor MH a dopravy plánuje v
roce 2009?
V letošním roce plánujeme bezpeènostní
nasvícení vytypovaných pøechodù pro chodce, instalaci 4 ks informativních ukazatelù
rychlosti na silnicích II. a III. tøíd, zpracování
pasportu dopravního znaèení, obnovu vodorovného dopravního znaèení pøechodù pro
chodce, opravu nebo výmìnu autobusových zastávek v místních èástech, nutné
opravy na stadionu, koupališti a ostatních
sportovištích, opravu chodníkù v areálu
vìžových domù a blízkém okolí, opravu
komunikací vèetnì nefunkèních silnièních
vpustí, výmìnu ponièeného dopravního
znaèení - èeká nás nabitý rok.
Co byste chtìla v budoucnu zmìnit?
V této chvíli je obtížné na otázku odpovìdìt
- z bývalé pozice referenta mám pøedstavu
zejména v oblasti dopravy a odpadù.
Co vás momentálnì nejvíce zamìstnává?
Neustálé zajišování oprav ponièeného
majetku mìsta - lavièky, odpadkové koše,
dìtská høištì, autobusové zastávky,
dopravní znaèení atd.
Závìrem bych ráda touto cestou podìkovala své pøedchùdkyni p. Kühnelové, která mi
pøedala mnoho užiteèných rad a postøehù
potøebných pro moji práci.

PODÌKOVÁNÍ

Pøijímací øízení na VOŠ obalové techniky a Støední školy ve Štìtí

Dìkuji touto cestou za velmi milou návštìvu, blahopøání a dary k mým narozeninám
paní starostce ing. Zdeòce Rulíškové, dále
panu Tomáši Mikulskému, paní Danì Beranové za kulturní støedisko Štìtí a panu Milanu Syrovému. Josef Kejík
Dìkuji všem touto cestou za projevy soustrasti a za úèast na pohøbu pana Zdeòka
Jiroty. Jaroslava Jirotová s rodinou.

Uzávìrka pøihlášek do Støední školy Štìtí
je dne 15. bøezna 2009 a poøadí pøijímaných je urèeno podle výsledkù pol.
vysvìdèení z 9. tøídy.
Uzávìrka pøihlášek do VOŠ obalové
techniky je stanovena na 12. èervna 2009
a pøijímací talentové zkoušky probìhnou
19. èervna 2009.

DÌTSKÝ LETNÍ TÁBOR

POZVÁNKA
na veøejné zasedání
Zastupitelstva mìsta Štìtí

Základní škola T. G. Masaryka poøádá ve
dnech 15. – 29. srpna 2009 dìtský letní
tábor „Za dobrodružstvím na jih“ v Èimelicích u Písku. Tábor je urèen pro dìti od
pìti do patnácti let. Ubytování v chatkách.
Cena tábora 3 300 Kè. Více informací a
pøihlášky u pana uèitele Tomáše Ryšánka
ve škole. Telefon 416 812 326, mobil 602
593 510.

Integrovaný záchranný systém
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Policie ÈR

Èas plyne, ale bolest v srdci zùstává. Dne
16. ledna uplynulo 11. let, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka, babièka
paní Olina Køenovská. Dne 7. ledna uplynuly
dva roky, kdy nás náhle opustil tatínek a
dìdeèek pan František Køenovský.
Kdo, jste je znali, vzpomene s námi. Stále
vzpomínají dcery Olina a Helena s rodinami.
Utichly kroky, utichl hlas, kde pøipomínka
Tvùj obraz zùstává v nás. 7. 3. uplyne 5 let,
kdy zesnul pan Florián Šopinec . Kdo jste ho
znali, vìnujte prosím tichou vzpomínku.
Dìkuji. Manželka Hana, synové Milan a Jiøí
s rodinami.
Jen vìtøík nad Vaším hrobem tiše šumí, jen
ten, kdo vás mìl rád, jejím tónùm porozumí.
Jen ta vaše ztráta stále bolí, jen vzpomínky
zùstaly a nedají na vás zapomenout. Dne 9.
bøezna 2009 uplynou 4 smutné roky, kdy bez
slùvka rozlouèení odešel náš drahý syn,
žák, Lukášek Kohout a dne 9. dubna 2009
uplyne 7 smutných let, co nás bez slùvka
rozlouèení opustil náš drahý táta, manžel,
strýc, bratr, kamarád, kpt. Policie ÈR pan
Vlastimil Kohout. Za tichou vzpomínku dìkují a s láskou stále vzpomínají na jejich zlatá
srdíèka nezapomenou maminka, manželka,
Iveta, sourozenci, dìti Lucka a David, strýc,
bratr Slavomil, babièka, tchýnì A. Nováková
a ostatní pøíbuzní.
V mìsíci bøeznu uplyne 26 let co nás navždy
opustil náš syn Jaroslav a 5. výroèí co odešel i mùj manžel Jaroslav Sýkora. Stále vzpomíná a nezapomene máma, manželka
Hana, bratr Vladimír Sýkora s rodinou, Rùžena Tršková s rodinou. Všem dìkuji za vzpomínku.
Dne 6. bøezna uplyne 5 let od úmrtí Ctibora
Psoty. S úctou vzpomínají manželka a dìti s
rodinami.
Roky plynou jako øeky proud, jen vzpomínky
zùstaly a nedají se zapomenout. Dne 5. 1.
uplynul 1 rok, kdy nás navždy opustila ve
vìku 69 let paní Blažena Pochová roz.
Herainová. Dne 22. 3. uplyne 24 let, kdy
nám navždy odešel tatínek, dìdeèek pan
František Herain z Újezdy. Dne 30. 4. uplyne
25 let, kdy nám odešla maminka, babièka
paní Anastázie Herainová z Újezda. Stále s
bolestí v srdci vzpomíná dcera, sestra Jindøiška s celou rodinou.

Pozvánka pro sluchovì postižené
Zasedání se uskuteèní dne 19. 3. 2008
ve velkém sále KS
od 16:00 hod.

Zdenìk Nìmec
výškové práce

CO DÌLAT
V PØÍPADÌ OHROŽENÍ
112

VZPOMÍNÁME

-

kácení stromù, rizikové kácení
proøez stromù, stabilizaèní øez
snižování korun dle arboristických zásad
vše horolezeckou technikou
tel.: 608 976665,
e-mail: zdnemec@centrum.cz

Zveme vás na první akci v roce 2009 besedu pro sluchovì postižené, kterou
poøádá dne 30. bøezna 2009 od 13:00
hod.Svaz tìlesnì postižených v ÈR o.s.
Štìtí v bezbariérových prostorách Klubu
dùchodcù (DPS , Školní 700, Štìtí). Akce
je poøádána pro všechny obèany štìtska,
bez rozdílu èlenství v organizaci, kteøí
mají potíže se sluchem. Pøednášející, pan
J. Paur, øeditel Svazu neslyšících a nedoslýchavých Praha nás seznámí s pomùckami, legislativou, novinkami a provede
drobné opravy a seøízení sluchadel. Pøijïte získat pøehled, jak vylepšit život sluchovì postižených a získat opravdu fundované odpovìdi na dotazy.
Reifová E.- STP v ÈR o.s. MO Štìtí

Na Zastupitelstvu mìsta Štìtí dne 18. 12.
2008 jste byl zvolen na pozici místostarosty. Tato funkce není vaše první spolupráce na aktivitách a rozvoji mìsta - co jí
pøedcházelo?
Pøedcházela jí práce v orgánech mìsta,
tedy pøedevším v radì mìsta a v komisi
dopravy. Pøed dvìma lety, když jsem poprvé kandidoval do zastupitelstva mìsta, mi
byla nejbližší právì oblast dopravy. Zároveò jsem vnímal, že pøedevším bezpeènost
a prevence by mìla mít vìtší prioritu, než se
jí dosud dostávalo. Postupnì se snažíme
zavádìt pasivní i aktivní prvky, které známe
i z jiných mìst. Probìhlo nìkolik preventivních akcí ve spolupráci s mìstskou i státní
policií. Asi nejvìtší akcí, kterou se nám
podaøilo uspoøádat, byl Evropský týden
mobility.
Jaký je rozsah èinností místostarosty
mìsta s bezmála 9 000 obyvateli?
Po dohodì s paní starostkou mám v kompetenci pøedevším výstavbu, rozvoj, místní
hospodáøství, dopravu a kulturu. Mým úkolem je jednak sladit spolupráci pøíslušných
odborù na projektech, které jdou napøíè

PRODEJ SLEPIÈEK
Drùbež Èervený Hrádek,firma Dráb, opìt
prodává slepièky snáškového materialu
Hisex hnìdý a Dominant žíhaný,
kropenatý, èerný a modrý.
Stáøí slepièek – 14 - 17 týdnù, zaèátek
snášky: konec bøezna, zaèátek dubna
Cena -128 - 148 Kè/ks dle stáøí
Tradice chovu - 14 let prodeje bez jediné
reklamace.
Prodeje se uskuteèní:
Ve Štetí - ve støedu 11. bøezna 2009 - u
autobusového nádraží – v 17, 30 hod
Pøípadné bližší informace: tel- 728 605
840, 415 740 719, 728 165 166

INZERCE
Prodám zahradu se zdìnou chatou v
zahrádkáøské kolonii è. 16 nad závorami.
Pozemek je mìstského úøadu, voda sezónní pitná. Kontakt 604 949 791, 737 142 359.
Od 2. 2. 2009 je nové otevøena prodejna s
komisním prodejem (nákup a prodej použitého obleèení, keramiky, hraèek a ostatní)
na Mìstské tržnici ve Štìtí. Otevøeno dennì
pondìlí – pátek od 9.00 – 12.00 hod. a od
14.00 – 17.00 hod. Sobota od 8.00 – 11.00
hodin.

$

ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTOU

jejich kompetencemi a také zajistit, aby vše
bylo realizováno vèas – podle harmonogramu. Velkou výhodou pro mì je, že jsou na
tìchto pozicích pomìrnì mladí vedoucí,
kteøí tuto práci dìlají rádi, a nevadí jim pracovat nad rámec svých bìžných povinností.
Pøíjemná èást práce je komunikace s obèany, kteøí pøijdou s nápadem, jak nìco zmìnit
èi udìlat lépe. Musím se pøiznat, že mì skuteènì pøekvapilo, kolika lidem ve Štìtí a v
místních èástech není lhostejný život mìsta
nebo jejich obce.
Jaké jsou vaše první dojmy a pocity z
vaší dvoumìsíèní práce na radnici?
Zaèátek roku, i když to není ve mìstì patrné, je na radnici pomìrnì hektický. Pøipravují se projekty a akce, které se budou v létì
realizovat. Dále také pøipravujeme žádosti
o dotace, protože se právì zaèátkem roku
podávají. Do toho pak spadají bìžné problémy, jako je špatný úklid ve mìstì, stížnosti obèanù apod. Je to tedy pestrá práce,
která je nìkdy velmi vyèerpávající, ale na
druhou stranu mi umožòuje zmìnit vìci ve
mìstì k lepšímu a zkvalitnit tak život všem
obèanùm.
Chystáte nìjaké novinky, zmìny nebo
inovace?
Mojí prioritou je pokraèovat ve smìru, který
zavedla paní starostka - více høiš pro dìti,
více aktivit pro lidi, prostì, aby se zde lidem
žilo lépe. Z mìsta by se nemìla stát pouze
noclehárna pro lidi, co jezdí do Prahy za prací. Mìsto musí služby, za které obèané
platí na poplatcích a daních velké peníze,
zajišovat kvalitnì!
Dìkujeme za rozhovor

Ludìk Hudec nominován
na Èeského lva 2008
Poslední lednový pátek probìhlo vyhlášení nominací na ceny Èeský lev pro nejlepší
èeské filmy v roce 2008. Mezi trojici nejúspìšnìjších snímkù se dostaly snímky
Karamazovi (8 nominací), Tobruk (8 nominací) a Venkovský uèitel (7 nominací).
A co na to Martin Bartoš z kina ve Štìtí?
„Všechny tyto tøi filmy jsou kvalitní a jsem
rád, že se u nás stále toèí snímky, na které
stojí za to chodit do kina. Já osobnì ale
budu fandit snímku Tobruk, který jsme v
loòském roce pøedstavili místním divákùm
vèetnì besedy s tvùrci tohoto snímku.
Jedním z hlavních tvùrcù filmu je i místní
rodák Ludìk Hudec, který získal jednu z
nominací za filmový støih. Mìli bychom být
patøiènì hrdí na to, že zdejší rodák stále
patøí mezi èeskou filmaøskou špièku a doufám, že 7. bøezna mu budeme všichni držet
palce (tøeba u TV obrazovek), aby tuto
nejprestižnìjší èeskou filmovou cenu již
podruhé získal.“
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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

UVIDÍTE V KINÌ

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

1. 3. - Muzikál ze støední 3: Maturitní roèník,
USA, vstup 35,-Kè.,16.00hod. Tøetí díl úspìšných studentských muzikálù již na filmovém plátnì a V ÈESKÉM ZNÌNÍ.
1. - 2. 3. - Ètvery vánoce, USA, do 12 let nevhodný vstupné 70,-Kè. Ztøeštìná komedie, ve které
Vince Vaughn a Reese Wintherspoon musí
nedobrovolnì navštívit své bláznivé pøíbuzné.
Nejdražší francouzský film všech dob:
3.-4. 3. - Veøejný nepøítel è.1 (1.díl), Francie, do
12 let nevhodný, vstup 65,-Kè. Národ ho uctíval,
ženy ho zbožòovaly a pro stát byl nepøítelem è.1.
Skuteèný pøíbìh o nejvìtším francouzském
gangsterovi. V hlavní roli Vincent Cassel.
5.-6. 3. - Peklo s princeznou, vstupné 70,-Kè.
Jiøí Mádl a Tereza Voøíšková v nové èeské pohádce o tom, že s èerty obèas jsou i žerty.
8.-9. 3. - Snìženky a machøi po 25 letech, ÈR,
vstupné 70,-Kè. Stará parta opìt na horské chatì.
Pokraèování úspìšné èeské komedie.
10.-11. 3. - Deník nymfomanky, Španìlsko, do
15 let nepøístupný, vstupné 70,-Kè. Atraktivní
žena a úspìšná manažerka má jedinou vášeò
SEX, proto se stala prostitutkou…..
12.-13. 3. - Podivuhodný pøípad Benjamina
Buttona, USA do 12 let nevh. 75,-Kè. Brad Pitt v
roli muže, který se narodil jako staøec a na rozdíl
od všech ostatních mládne a prožívá život obráceným smìrem. Neobyèejný pøíbìh ve stylu Forresta Gumpa, který získal 13 oscarových nominací.
14. 3. - Michal je kvítko!, vstupné 135,-Kè,
od 15.00 hodin, Michal Nesvadba tentokrát dokáže, že rozkvete celé jevištì. Nové divadelní pøedstavení jednoho z nejoblíbenìjších protagonistù
dìtských poøadù.
15. 3. - Madagaskar 2, USA, vstupné 30,-Kè,
Napodruhé se snad do Afriky dostanou. Pokraèování animované komedie pro malé i velké diváky.
15.-16. 3. - Yes Man, USA, do 12 let nevhodný,
vstupné 70,-Kè. Jim Carrey se v nové komedii
rozhodl na každou otázku odpovìdìt ANO, což
zpùsobuje mnoho problémù.
17. 3. - Jiøí Schmitzer - recitál, vstupné 80,-Kè,
od 19.30 hodin. Hudební vystoupení populárního herce a písnièkáøe.
18.-19. 3. - Pohádky na dobrou noc, USA, 70,Kè. Pohádky, které vypráví veèer dìtem zaènou
záhadnì ožívat. Adam Sandler v dobrodružné
komedii V ÈESKÉM ZNÌNÍ.
20. 3. - René, ÈR, do 12 let nevhodný, vstupné
60,-Kè. 20 let mezi kriminálem a svobodou. Vynikající dokument Heleny Tøeštíkové, který získal
„evropského Oscara“.
22.-23. 3. - Líbáš jako bùh, ÈR, vstupné 70,-Kè.
Muž mezi dvìma ženami a žena mezi dvìma
muži. Nová komedie od autorky èeské komedie
století S tebou mì baví svìt. V hl.rolích Jiøí Bartoška, Eva Holubová, Oldøich Kaiser ad.
24. - 25. 3. - Lovecká sezóna 2, USA, vstupné
60,-Kè. Domácí vs. lesní hosté. Vyhraje dravìjší,
je to prosté! Pokraèování úspìšné animované
komedie.
26. - 27. 3. - Veøejný nepøítel è.1 - Epilog, Francie, do 12 let nevh., vstupné 65,-. Krvavé finále
života nejvìtšího francouzského gangstera,
muže tisíce tváøí, který byl pro všechny Francouze hrdinou…
29. 3. - Tøi prasátka, vstupné 20,-Kè, od
16.00hod. Loutková pohádka populárního Sváova dividla.
29. - 30. 3. - Po pøeètení spalte, USA, do 15 let
nepøístupný, vstupné 65,-Kè. Když ho kvùli nadmìrnému pití vyhodili od CIA nemìl zaèít psát
pamìti… George Clooney, Brad Pitt a Frances
McDormandová v èerné komedii oscarových
bratrù Coenových.
31. 3. - 1. 4. - Zamilovaná zvíøata, Francie,
vstupné 65,-Kè. Nechte se pozvat do rùzných
koutù svìta na ty nejneobyèejnìjší milostné
eposy ze zvíøecí øíše.

$

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

7. bøezna XVIII. SETKÁNÍ RADIOAMATÉRÙ A ELEKTRONIKÙ ÈR 2009, sál KS,
Program: 9.00 - zahájení setkání a burzy
elektroniky, 11.30 - vyhlášení výsledkù
mobilního závodu
12. bøezna AFRIKA OÈIMA HOROLEZCE
malý sál KS. Vyprávìní a fotografie Vaška
Šatavy z cestování a lezení po Africe a Arabském poloostrovu
zaèátek v 19.00, vstupné dobrovolné.
17. bøezna JIØÍ SCHMITZER, kino Štìtí.
Koncert známého herce a písnièkáøe, zaèátek v 19.30, vstupné: 80,- Kè.
19. bøezna VEØEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA ŠTÌTÍ, sál KS, zaèátek v 16.00.
23. bøezna SPOLEÈENSKÉ ODPOLEDNE PRO DÙCHODCE, sál KS, úèinkuje J.
Kaèanyi, zaèátek ve 14.00, vstup zdarma
25. bøezna ROMANCE PRO KØÍDLOVKU
– Fr. Hrubín, sál KS. Jedno z nejkrásnìjších dìl èeské poezie v podání Rádobydivadla Klapý, úèinkují P. Macák, V. Šastný, P.
Znamenáèková a další, zaèátek v 19.30,
vstupné: 30,- Kè.
29. bøezna SVÁOVO LOUTKOVÉ DIVIDLO Pohádka O tøech prasátkách, kino
Štìtí, zaèátek v 16.00, vstupné: 20,- Kè.
31. bøezna GANGSTEØI Z MÌSTEÈKA –
W. Ebert, zájezd do Divadla U Hasièù.
Komedie o mìsteèku, kde se nekrade,
nevraždí a místní strážníci nemají co na
práci. Úèinkují: D. Suchaøípa, R. Štolpa, Z.
Døízhalová, L. Lavièková a další. Odjezd v
17.00 z Mírového námìstí, vstupné vè.
dopravy 470,- Kè.
zmìna programu vyhrazena

Mìstská policie mìla v lednu a na poèátku
února jako vždy napilno. Hlavnì v oblasti
dopravy. Ze záznamù o její èinnosti vyplývají nìkterá znepokojivá fakta – napøíklad
zvyšující se poèet øidièù pod vlivem alkoholu a bez øidièského prùkazu. Snad høíšníky
pokuta a nepøíjemnosti s Policií ÈR dostateènì vytrestají, jelikož svým chováním
ohrožují nejen sami sebe, ale i ostatní
úèastníky silnièního provozu.
- Dne 25. ledna v Ostrovní ulici ze zaparkovaného auta vytékaly pohonné látky. Úkolem policie bylo rychle sehnat majitele – než
dojde k výraznému zneèištìní komunikace,
kterou i tak uklízeli hasièi, a než nešastníkovi vyteèe celá nádrž.
- Jen o hodinu a pùl pozdìji se øešil podobný
pøípad – mladý muž rozebíral vrak a zneèišoval vozovku. Po domluvì strážníkù
prostor uklidil, a vše bylo v poøádku.
- Neodpustitelného chování na vozovce se
26. ledna dopustil mladý, 24letý øidiè – vùz,
kterým se pohyboval v blízkosti školy,
nejenže nebyl osvìtlený, ale mladík nemìl
ani øidièský prùkaz. Byl neprodlenì pøedán
Policii ÈR.
- O nìco starší byl další høíšník – ten samý
den mu bylo za volantem v krvi namìøeno
3,1 promile alkoholu. Putoval také na Polici
ÈR.

MÌSTSKÝ ÚØAD
MÍROVÉ NÁMÌSTÍ 163
OKRES LITOMÌØICE
PSÈ 411 08
MÌSTO ŠTÌTÍ

Pøipravujeme na mìsíc duben:
7.4. Velikonoèní koncert Dechové harmonie - KS
10.4. Velikonoèní zábava – hrají Paøezy KS
19.4. Sváovo loutkové dividlo – O brouèkovi - kino
22.4. Tøi pohádky s písnièkou - kino
29.4. Scéna Libochovice – Dva z nás – KS
30.4. Pálení èarodìjnic – Husovo námìstí
Zájezd do Divadla R. Brzobohatého

zveøejòuje zámìr pronájmu nebytového
prostoru v suterénu objektu Školní 492,
Štìtí o velikosti 18,77 m2, rozdìlených na
3 místnosti vèetnì sociálního zaøízení,
které byly doposud využívány pro potøebu
soukromé ordinace veterinárního lékaøe .
Zájemci o uvedený prostor se mohou
písemnì pøihlásit na MìÚ Štìtí, nejpozdìji do 31. 3. 2009
Bližší informace podá p. Foøtová. Žádosti
zasílejte k rukám paní Foøtové, odbor sociálních vìcí a zdravotnictví MìÚ Štìtí
nebo na e-mailovou adresu:
darina.fortova@steti.cz.
tel. è.: 416 812 108

Plesy v KS Štìtí:
14.3.
Radouòský babský bál
27.3.
Ples Mondi a.s.

V OBCHODNÍ ULICI HOØELO
Nepøíjemný zážitek mají za sebou obyvatelé domu è. p. 679 v Obchodní ulici. Chtìli
jako vždy vyjet výtahem do pátého patra – a
mìli štìstí, že z kabiny v poøádku vystoupili.
Všimli si dýmu a zavolali hasièe. Hoøela elektroinstalace výtahu. K požáru se dostavila
jednotka Hasièského záchranného sboru
ÈR i naše Jednotka sboru dobrovolných
hasièù. Požár se povedlo v krátkém èase
lokalizovat, nikdo nebyl zranìn. Vznikla tak
škoda pouze na majetku.

$
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Z ÈINNOSTI NAŠÍ MÌSTSKÉ POLICIE
- Hned druhý den další øidiè støedního vìku
ohrozil bezpeènost na silnicích – v místní
èásti Radouò byl zadržen s 2 promile v krvi!
Ani jeho nemine postih.
- V noci na 27. ledna spáchal tøicetiletý muž
hned nìkolik prohøeškù – ohrožoval okolí
pod vlivem návykové látky, maøil výkon úøedního rozhodnutí a øídil vozidlo v dobì, kdy to
mìl zakázané. I on byl pøedán Policii ÈR.
Stejnì dopadl i další muž, který øídil bez
øidièského oprávnìní.
- Dopravní nehoda se udála 28. ledna v ulici
Cihelná u nádraží ÈAD. Vìtší škody
nevznikly a nikdo nebyl zranìn, naši strážníci byli na místì.
- Dne 28. ledna byly na Novém námìstí
naèapány tøi dívky ve vìku ètrnáct až šestnáct let pøi kouøení cigaret. Naše mìstská
policie šetøí, kdo dívkám prodal nebo dal
cigarety.
- Úspìch slavila mìstská policie 3. února –
odhalila èlovìka, který založil èernou skládku v lese, v serpentinách ve smìru na místSoubor Radouòský èermáèek
ní èást Radouò, nad železnièním pøejezdem ÈD Štìtí. Na úspìchu se výraznì podíleli obèané a mìstská policie jim tímto dìkuje.
Podrobnìjší informace z èinnosti mìstské
policie naleznete na internetu na portálu
mìsta: http://www.steti.cz

*Radouòákùm* … a doufáme, že
nejenom jim!!!
Vyhlašujeme soutìž
*Radouòská dýnì*

„vstávej semínko hola-la bude z tebe
(fiala) dýnì“
… rostlinka, kvìt, plod … kompot,
koláè, lucernièka …
Zdraví Vás a na setkání s Vámi se tìší
… *Radouòské baby*.
Kontaktní osoba – zodpovìdná za
realizaci - projektu:
hana.havirova@seznam.cz

