Zpravodaj mìsta
roèník 7.

èerven 2009

SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobèané,
dostáváte do rukou èervnové èíslo zpravodaje, poslední pøed dobou prázdnin a
dovolených. Èerven bude na radnici
hodnì pracovní. Dolaïují se do koneèné
podoby tøi projekty, na které bychom chtìli
získat peníze z evropských fondù. S jejich
podobou jste se mohli podrobnì seznámit
na veøejném projednání výsledkù ankety
na téma volnoèasových aktivit ve Štìtí,
které se uskuteènilo poèátkem kvìtna v
Kulturním støedisku. Kdo nemìl možnost
zúèastnit se osobnì, mùže se s tímto materiálem seznámit na webových stránkách
mìsta.
Na 25. èervna pøipravujeme veøejné zasedání Zastupitelstva mìsta. Bude na nìm
øešena øada zajímavých a pro chod mìsta

dùležitých akcí. Pøijïte vyslovit váš názor a
nové podnìty.
Na letní období jsou pøipraveny i velké
investièní akce. Zaène se realizovat zateplení základní školy v Ostrovní ulici, probìhne rekonstrukce školního høištì u základní
školy ve Školní ulici a zrealizuje se výstavba dvou nových dìtských høiš mezi domy
v Alšovì a Mánesovì ulici.
V kvìtnu se uskuteènila øada akcí, které
zpøíjemòují život obyvatelùm mìsta v
mimopracovní dobì. Svou pravidelnou
plavbu do Štìtí zahájila loï Porta Bohemica, v Radouni se uskuteènila krásná pou,
a letos poprvé pøevzalo mìsto Štìtí záštitu
nad soutìží dRaèice Open na raèickém
kanále. Uskuteènil se 1. roèník soutìže
mìst o putovní Draèí pohár mìsta Štìtí.
Jeho prvními vítìzi se stalo mìsto Znojmo.
Posádka mìsta Štìtí pøes dobrý výkon
zatím na nejlepší nestaèila, ale nadšení
posádky je veliké a pro pøíští rok se urèitì
posuneme o nìkolik pøíèek nahoru.
Na konci èervna pøijde pro naše školáky
den D, kdy na vysvìdèení poznají, jaká
byla jejich celoroèní snaha. Vìøím, že vìtšinu vysvìdèení potìší a užijí si krásné dva
mìsíce zasloužených prázdnin.
Zdena Rulíšková, starostka

Aprílová inkvizice
Poslední dubnová noc byla ve znamení
pohanského svátku pálení èarodìjnic.
Všechny škaredé ježibaby se v tento den
opìt po roce sjely do mìsta a pøedvádìly
všem divákùm na Husovì námìstí velkou
spoustu rozmanitých taneèních kreací. Do
rytmu jejich rejdìní hrál Brass Band Rakovník, šestièlenná dixielandová kapela ze
Støedních Èech. V programu pokraèovalo
vystoupení družstev místních mažoretek.
Nejvìtší napìtí nastalo pøi show Rudi Hardinga s názvem Kladivo na èarodìjnice.
Dvojice iluzionistù pøevedla dìsivý trik s ostrými noži. Do proutìného koše, ve kterém
byla uzavøená žena, zasouval kouzelník
postupnì nìkolik ostrých èepelí. V závìru
se všem ulevilo, k žádnému zranìní nedošlo. Náhle se však na chvíli spustil déš. Na
øadu pøišlo vyhlášení výsledkù nìkolika soutìží, jako napøíklad o nejzbìsilejší taneènici.
Nìkterá místa obsadili dokonce malí èarodìjové. Kvùli dešti nemohla Dechová harmonie odpochodovat k Labi, jako tomu bývá
po léta. Všichni se proto vydali na cestu k
vatøe bez hudebního doprovodu. A právì
zde u bøehu byla slavnostnì zapálena hranice a nebe ozáøil barevný ohòostroj.
fj

Foto: Vladimír Keø / Štìtská èarodìjnice s dopravním
prostøedkem

POZVÁNKA
na veøejné zasedání
Zastupitelstva mìsta Štìtí

Zasedání se uskuteèní dne 25.6. 2009
ve velkém sále KS
od 16:00 hod.

ALKOHOL
NA VEØEJNOSTI
Nìkdy na poèátku mìsíce dubna vzešla v
platnost obecnì závazná vyhláška, která
omezuje požívání alkoholických nápojù na
veøejném prostranství. Pøesnìji øeèeno se
jedná o urèité ulice a plochy ve mìstì,
zejména o prostory kolem škol. Dùvodù pro
zavedení tìchto pravidel se najde mnoho.
Na jedné stranì je tøeba pøedejít cílenému
shromažïování osob posilòujících se alkoholem, aby nedocházelo k narušování etických norem výtržnictvím. Dále jsou zde
obèané vèetnì tìch nejmenších, kteøí
nechtìjí snášet všechen povyk a nepoøádek, související s tìmito neduhy. Podobné
vyhlášky vznikají v mnoha obcích jako
houby po dešti. Ve Štìtí byla podobná
vyhláška již døíve schválena, ovšem tehdejší verzi odmítlo Ministerstvo vnitra ÈR a
požádalo o její posouzení Ústavní soud.
Souèasná verze samozøejmì poèítá i s
nìkolika výjimkami, jako jsou venkovní prostory restauraèních zaøízení a oslavy spojené s pøíchodem nového roku. K udìlení
výjimky pøi poøádání kulturních akcí je nutné
si nechat vydat povolení od odboru vnitøních vìcí a školství.
Dodržování veškerých omezení pozornì hlídají strážníci mìstské policie. Témìø každý
den se najdou tací, kteøí pravidla nerespektují nebo si svého nesprávného jednání
nejsou doposud vìdomi. Strážníci øeší tyto
pøípady domluvou, pøesto však neustálé
recidivy již pokutují až tisícikorunovým penìžitým trestem. Kromì kamerového systému
pomáhá mìstským policistùm také citlivý
pøístroj pro detekci lihovin. Jestliže inkriminovaná osoba popírá alkohol ve svém nápoji, alkoholtester pravdu spolehlivì odhalí.
Díky této vyhlášce proøídly øady konzumentù, kteøí se po léta shromažïovali pøi zdech
výmìníkové stanice v ulici Dlouhá. Nastaly
však jisté potíže s majitelem prodejny potravin. Ten zaznamenal úbytek stálých zákazníkù a stìžoval si na Mìstském úøadì.
Pokus o vzájemnou dohodu skonèil fiaskem
a nespokojený podnikatel vyhrožoval tím,
že bude celou vìc øešit soudní cestou. Vedení mìsta zùstává v klidu, nová vyhláška splòuje nutné náležitosti a platí pro všechny
stejnì.
Na druhou stranu je nutné podotknout, že
vyhláška omezuje i slušné obèany. Ti se
všem pravidlùm musí podøizovat. Vìtšina
dotazovaných však zmìny vítá. Doufejme,
že omezení alkoholických nápojù pøispìje k
zachování civilizované tváøe mìsta.
fj

ANALÝZA VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT OBYVATEL MÌSTA ŠTÌTÍ A MÍSTNÍCH ÈÁSTÍ
Kompletní výsledky najdete v závìreèné zprávì spol. RCA
Research na www.steti.cz v sekci Strategie rozvoje mìsta.

Požadavek na zpracování analýzy volnoèasových aktivit vznikl za
základì zpracovávání Strategického plánu mìsta v loòském roce.
Analýza má za úkol zjistit potøeby obèanù a mìsto podle tìchto zjištìní pøipraví realizace projektù, které by mìly uspokojit uvedené
potøeby.
Ve výbìrovém øízení uspìla spoleènost RCA Research, která
výsledky analýzy pøedstavila na veøejné prezentaci dne 6. kvìtna v
sále Kulturního støediska mìsta Štìtí.
Pro zpracování analýzy bylo potøeba zpracovat dva zdroje. Jedním
byl pøehled volnoèasových zaøízení ve mìstì i spádových obcích a
druhým byl telefonický prùzkum mezi obyvateli. Pøehled zaøízení byl
vypracován mìstem, prùzkum si již zajišovala spol. RCA Research. Výsledky prùzkumu byly zpracovány na základì dat získaných od pìti set obyvatel, kteøí byli vybráni dle místa bydlištì (Štìtí,
spádové obce) a vìku. Obì tato kritéria musela procentuálnì odpovídat skuteènému složení obyvatel.

Jitka Machová

Mezi nejèastìji provozované sportovní aktivity patøí jízda na
kole, fotbal, plavání a aerobic.

Typ sportovní aktivity
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Mezi 5 nejèastìji uvádìných volnoèasové zaøízení – jaké zaøízení
ve Štìtí znáte – patøí: mìstské koupalištì, mìstský stadion, tìlocvièny ZŠ, dìtská høištì a skatepark. Na otázku, jak trávíte volný èas,
odpovìdìli dotazovaní následovnì:
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Jako nejèastìji využívané sportovní zaøízení byly uvedeny:
volná pøíroda, tìlocvièna ZŠ Ostrovní a koupalištì.

domácí aktivity;
5,4%

Nejèastìji využívaná sportovištì

35,7%

20%
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15%

Jako nedostatek v uspokojování volnoèasových požadavkù obyvatelstva se jeví chybìjící krytý bazén, kde nejvíce dotazovaných uvedlo návštìvy tohoto typu zaøízení v Roudnici n. L., na Mìlníku a v Neratovicích. Další jmenovanou investicí, která obèanùm chybí, je zimní
stadion. Pokud jde o zaøízení pro menší dìti, projevila se v prùzkumu
znaèná poptávka po rozšiøování nabídky dìtských høiš.
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U nesportovních aktivit výzkum prokázal, že ve srovnání se sportem
jde o ménì èastý zpùsob trávení volného èasu. Nejvíce dotazovaných uvedlo divácké aktivity, nejèastìji návštìvu kina. V této oblasti
byly jako nedostateèné na území mìsta uvedeny umìlecké aktivity a
vzdìlávání.

50 výroèí ZUŠ ve Štìtí

a

VALNÁ HROMADA SK MONDI

V dubnu uplynulo 50 let od zahájení výuky v tehdy Hudební škole.
Ta zpoèátku nemìla vlastní budovu a výuka probíhala v uèebnách I.
Základní devítileté školy. Od ledna 1960 získávají uèitelé nepøíliš
vyhovující objekt v bývalé Fuèíkovì ulici. V záøí 1983 je dosud jednooborová škola rozšíøena o výuku v oboru výtvarném. S novým
názvem - Lidová škola umìní - zde pùsobí do roku 1987, kdy je pro
neudržitelný stav prostor urèených k výuce pøestìhována do Horovy ulice po zrušené Mateøské školce, kde pod názvem Základní
umìlecká škola pùsobí dodnes. V posledních letech prošla budova
ZUŠ díky podpoøe Mìstského úøadu ve Štìtí rozsáhlou rekonstrukcí. Žáci hudebního a výtvarného oboru dnes pøichází do pøíjemného
prostøedí v uèebnách, které svým pojetím a vybavením strohé školní tøídy ani nepøipomínají. Zkušený sbor pedagogù, vedle pøípravy
talentovaných jedincù ke studiu na støedních školách umìleckého
typu, usiluje o zpøístupnìní umìleckého vzdìlání i pro ty žáky, kteøí
mají pro umìlecký rozvoj jen minimální pøedpoklady, ale prokazují
trvalý zájem o zvolený obor. Pøi pøíležitosti 50. výroèí založení školy
poøádá hudební obor koncert žákù a uèitelù dne 20. èervna v 18
hod. na malém sále KS Štìtí. Více na webových stránkách
zus-steti.cz

Dne 15. 04. 2009 probìhla na mìstském stadionu Valná hromada SK Mondi. Na programu mimo jiné byla volba funkcionáøù,
zpráva o èinnosti a hospodaøení, revizní zpráva. Dále byli voleni
èlenové Výkonného výboru SK Mondi a schválen rozpoèet na rok
2009. Pozvaní zástupci mìsta Štìtí pøedstavili projekt Modernizace stadionu a podmínky jeho realizace.
Po skonèení Valné hromady se poprvé sešel novì zvolený
Výkonný výbor, jehož hlavním úkolem byla volba funkcionáøù.
Pøedseda SK nebyl volen, protože nikdo nekandidoval. Tajemnicí byla zvolena Jaroslava Müllerová a souèasnì byla povìøena
zastupováním pøedsedy SK. Hospodáøem byl zvolen Václav
Novotný, funkcí èlena VV pro vnìjší vztahy a organizaci byla
povìøena Jitka Machová a pøedsedou revizní komise byl zvolen
Karel Mencl.
Touto cestou bychom rádi podìkovali panu Karlovi Menclovi, za
nìkolikaletou práci, kterou pro SK vykonal ve funkci pøedsedy
SK Mondi.
Jitka Machová

Tomáš Kašpar, øeditel ZUŠ
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TAJENKA1

TAJENKA2

CHEM. ZN.
LAWRENCIA
POPEVEK

BRADA
lat.

RÍMSKY
499

RECKÁ
BOHYNE

IKONICKÝ
ZNAK

Dne 8. 6. 2009 uplyne 5 let co odešel z
našeho života pan Antonín Horešovský.
Stále vzpomíná manželka Marie, syn
Antonín a dcera Helena s rodinami, rodina
Rokošova a Zákonova.

RÍMSKY
2550

DOLNÍ
CÁST
TENKÉHO
STREVA

FR.CLEN
URCITÝ

INIC.HERCE
VLACHA

KÓD OMÁNU

SLABOST

POMUCKA: ILEUM, AKIM, MENTUM

ZNAMENÍ
ZVEROKRUHU

Vyluštìnou tajenku køížovky spolu s adresou vepište do pøilehlého kuponu.
Vystøižený pak doruète v obálce na adresu redakce (Mìstský úøad, Kulturní
støedisko, Dlouhá 689, 411 08 Štìtí, zn. køížovka) nejpozdìji do 14. èervna
2009. Z úspìšných luštitelù vylosujeme 3 výherce.

Dne 15. 5. 2009 vylosoval ze zaslaných a správnì vyluštìných køížovek pan místostarosta
Petr Domorázek tøi výherce kvìtnové tajenky jsou to Jarmila Frýdová, Husova námìstí 113,
Štìtí, Marcela Dziasková, Školní 497/A, Štìtí, Vìra Horáková, Brocno 22, Štìtí. Výherci si
své ceny mohou vyzvednout v kanceláøi odboru kultury na Kulturním støedisku, Dlouhá 689,
Štìtí. Správné znìní tajenky bylo PORTA BOHEMICA. Vylosovaným blahopøejeme k výhøe.

Levná móda /bazar-sekáè/
navštivte otevøenou prodejnu sekáèku,který
se nachází nad restaurací Palermo v prvním
patøe na Novém Námìstí ve Štìtí
nachází se zde velký výbìr koèárù,autosedaèek,kola,jídelní židlièky,postýlky aj.vybavení pro dìti,také je tu velký výbìr dámského,dìtského a kojeneckého obleèení.Otevøeno každý den od 9.30-12.00, 14.0015.30, tel:721 169 300
Š T Í PAN É D Ø E V O
Ceník za 1 prostorový metr sypaný vèetnì
DPH
smrk, borovice
750,dub, bøíza
925,buk
980,Kvalitní štípané palivové døevo s dopravou
až do Vašeho døevníku.
Dotazy a objednávky: 775 346 587
www.palivovedrevo.eu

Dne 15. kvìtna uplynulo 6 let, kdy nás
navždy opustil pan Miroslav Barda. Stále
vzpomíná manželka s dìti s rodinami.
Dne 4. 6. 2009 uplyne 14 let, kdy nás
navždy opustil pan Josef Šimek ze Štìtí.
Dìkujeme všem, kdo vzpomene s námi.
Stále vzpomínají manželka, dcera s
manželem, vnuk a ostatní pøíbuzní.

SLEPICÍ
SLABIKA

SOUCIT

GHANSKÝ
KMEN

VZPOMÍNÁME

Bohužel patøíme k øadì tìch, kterým osud
vzal bytost tolik blízkou. Tímto bychom
chtìli vzpomenout na naši milovanou
maminku, babièku, tetu a sestru Marii
Žoldákovou, která nás opustila 27. 5. 2000
ve svých nedožitých 49 let, a která dcerám i
synovi po 9 letech stále moc schází.
Dne 19. 6. 2009 uplynou 4 roky od úmrtí p.
Tomáše Nikla. Vzpomínají manželka s
rodinou.
Utichly kroky, umlkl hlas, vzpomínky na tebe
zùstaly v nás. Dne 16. èervna 2009
vzpomeneme druhého výroèí úmrtí pana
Václava Kroupy ze Štìtí, nádraží, kdy nás
neèekanì opustil. Vzpomíná manželka, dìti
a vnouèata.
Dne 26. 6. 2009 uplyne 5 smutných let, kdy
nás navždy opustil náš manžel, tatínek a
dìdeèek pan Stanislav Frýda.
Za tichou vzpomínku dìkuje manželka
Jiøina a synové Jiøí a Martin s rodinami.

BLAHOPØÁNÍ
Dne 23. 6. 2009 oslaví krásné 80.
narozeniny pan Josef Abrt z Benziny. Do
dalších let pøejeme hodnì zdraví, pohody a
dobré nálady Dcery Jarmila a Jana s
rodinami.

PODÌKOVÁNÍ
Dìkuji za vstøícnost a ochotu úøedníkù
Mìstského úøadu ve Štìtí, konkrétnì paní
Haillichové, Šmejkalové, Bartošové,
Beranové, Widtmannové a panu Pøemyslu
Pechovi pøi vyøizování mých záležitostí.
Horèièková Radka

Soutìžní kupon 6/09
Jméno a pøíjmení: _________________________________
Adresa: _________________________________________
Správné znìní tajenky: _____________________________
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NEZNÁMÝ PACHATEL
POKRESLIL ZASTÁVKU
V druhé polovinì mìsíce dubna se na
majetku mìsta vyøádili vandalové. Na
sklech autobusové zastávky na obchvatu
se za jediný den objevila spousta nesouvislých piktogramù a nápisù. Není tomu
dávno, co odbor místního hospodáøství a
dopravy zajistil nákup úplnì nových a
velmi kvalitních typù zastávek. Pøípady
zbyteèného nièení infrastruktury je živoucím dùkazem naprostého hlupáctví a
nezájmu. V nìkterých podobných pøípadech by pachateli po dopadení hrozil trest
odnìtí svobody až na 1 rok nebo penìžitý
trest. Strážníkùm mìstské policie se však
8. dubna podaøilo jednoho takového výtržníka zadržet pøímo pøi èinu, když poškodil
fasádu výmìníkové stanice èervenou barvou. Takových èinù se èasto dopouští znudìná a lhostejná mlá-dež, pachatele je
tìžké dostihnout. Dobrou zprávou je fakt,
že poškození na zastávce bylo provedeno
smazatelnými fixy, pøesto musí mìsto
vynaložit úsilí k odstranìní následkù vandalismu.

PROJEKTY NAVAZUJÍCÍ NA ANALÝZU VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT
V návaznosti na výsledky analýzy bylo pøipraveno nìkolik projektù.
Mezi ty nejvìtší patøí modernizace Mìstského stadionu a rekonstrukce Mìstského koupalištì. Obì tato zaøízení již nejsou v dobrém technickém stavu a nemohou být využívány pøi nepøíznivém
poèasí. V projektu stadionu je zahrnut mimo jiné umìlý travnatý
povrch fotbalového høištì vè. osvìtlení, nové multifunkèní høištì s
umìlým povrchem a pøetlakovou halou pro využití v zimních mìsících. Dále je naprojektován:
- bìžecký ovál s umìlým povrchem
- doskoèištì pro skok vysoký i daleký
- asfaltová inline dráha
- demolice stávající tribuny
- posunutí cvièné tenisové zdi a vznik nového tenisového kurtu s
umìlou antukou
- oplocení areálu i jeho èástí
- chodníky a další

Dalším významným projektem je revitalizace klidové zóny u Labe.
Zde mìsto vycházelo z potøeby vìtšího parku pro odpoèinek èi sportovní aktivity všech vìkových skupin. Projekt zahrnuje dìtské høištì
pro nejmenší, multifunkèní a plážové sportovní høištì, venkovní
posilovnu, høištì pro dìti školního vìku s opièí dráhou, výsadbu
zelenì a osazení vìtším poètem lavièek.
Podmínkou realizace tìchto tøí projektù je získání dotací na financování. Mìsto bude v èervnu 2009 žádat o dotace z Regionálního
operaèního programu Severozápad, Oblast podpory 1.2 Podpora
revitalizace a regenerace støedních a malých mìst.
Dále mìsto pøedstavilo své plány v oblastech dìtských høiš a veøejných sportovních høiš, kulturního vyžití obyvatel Štìtí a byl prezentován projekt Otevøeného klubu mládeže. Tìmto plánùm se budeme podrobnìji vìnovat v pøíštím èísle Zpravodaje mìsta Štìtí

U projektu rekonstrukce koupalištì jde pøedevším o nyní již nevyhovující technologické zaøízení na cirkulaci, èištìní a ohøev vody. Dále
se muselo øešit zaøízení pro nejmenší, tj. brouzdalištì a dìtské høištì. Obojí by mìlo být zbouráno a postaveno novì na více vyhovujícím místì. Samozøejmostí je doplnìní areálu koupalištì o stolní
tenis, minigolf, vodní atrakce, vytvoøení plaveckých drah a další
zábavné èi sportovní atrakce pro vìtší využití areálu.

Více na webových stránkách mìsta v sekci Strategie rozvoje
mìsta.
Jitka Machová

Podìkování mysliveckému sdružení
Myslivecké sdružení ŠPIÈÁK provedlo dne
10. 4. 2009 úklid èerné skládky v lokalitì serpentýn nad Štìtským nádražím. Èlenové
sdružení ruènì vynášeli ze špatnì pøístupného terénu odpad, který do pøírody vùbec
nepatøí. Odvezlo se na 30 pneumatik a 1 velkoobjemová vana odpadu rùzného pùvodu.
Velké díky patøí také panu Vognarovi, který
poskytl technickou výpomoc pøi manipulaci
s odpadem. V poslední dobì dochází k velkému rozmachu èerných skládek, pøièemž
jejich likvidace je velmi pracnou a finanènì
nákladnou záležitostí. Finance vynaložené
na odklízení èerných skládek by mohly být
využity na jiné úèely pro zvelebení životního
prostøedí, ve kterém všichni žijeme.
Stavební úøad a Odbor životního prostøedí

45 LET BIGBÍTU VE ŠTÌTÍ
Je tomu již 45 let, kdy pan kapelník Hrubý
ve své garáži založil první bigbítovou
skupinu. Partu pìti mladíkù v dalších
letech následovaly desítky nadšených
muzikantù, zvukaøù a technikù. Do Štìtí se
v sobotu 20. èervna vrátí ta pravá
bigbítová nálada. Všichni pøíznivci dobré
hudby si v tento den jistì pøijdou na své, v
areálu skateparku totiž probìhne velký
koncert pùvodních štìtských kapel. V
mnohahodinovém maratonu se pøedstaví
až 16 skupin rùzných hudebních žánrù.
Vstupné zdarma a obèerstvení jako
obvykle zajištìno. Pro bližší informace
sledujte stránky www.steti.cz nebo pište
na adresu radek.kulhanek@steti.cz.

Pozvánka na fotbalová utkání na Mìstském stadionu ve Štìtí
sobota

6. 6. 2009

10:15

FK Blšany B

Starší dorost

sobota

6. 6. 2009

12:30

FK Blšany

Mladší dorost

nedìle

10:00

FK Litomìøice

Starší žáci

nedìle

7. 6. 2009
7. 6. 2009

12:00

FK Litomìøice

Mladší žáci

sobota

13. 6. 2009

10:15

SK SIAD Bílina

Dospìlí

sobota

20. 6. 2009

10:15

FK Ústí n.L. B

Starší dorost

sobota

20. 6. 2009

12:30

FK Ústí n.L.B

Mladší dorost
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KVALITA OVZDUŠÍ
Emise zapáchajících látek (TRS) v tunách za rok

Nová služba na mìstském portálu
Zaèátkem dubna 2009 se na mìstském internetovém portálu objevila nová služba pro obèany mìsta Štìtí. Na stránkách jsou k dispozici informace o namìøených koncentracích zapáchajících látek,
studie Státního zdravotního ústavu o vlivu zapáchajících látek na
zdraví obyvatel, popis zapáchajících látek a výsledky jednání Pracovní skupiny snižování zápachu. Novì rozšíøila papírna Mondi
aktivní informaèní servis pro obèany a uvádí na stránkách informace o pachových událostech. Jedná se o seznam technických poruch, které mìly, nebo mohly mít vliv na pøechodné zhoršení kvality
ovzduší ve mìstì. Tyto informace slouží pøedevším jako vysvìtlení
pøíèiny pachové události. Tyto události jsou podrobovány dùkladné
analýze a následnì jsou k nim urèena nápravná opatøení, která omezují výskyt podobných poruch v budoucnosti.
Emise zapáchajících látek – nejnižší v historii
Èisté životní prostøedí je jednou ze spoleèných hodnot, kterou sdílíme s naším okolím. Jedním z hlavních cílù a strategie Mondi Štìtí
pro životní prostøedí je proto snižování emisí zapáchajících látek. V
roce 2008 se nám podaøilo snížit jejich celkové roèní množství o
více než 40% ve srovnání s rokem 2007. Aèkoli jsou tyto výsledky
povzbudivé, stále je co zlepšovat. Vedle úsilí o snižování celkového
množství emisí pachových látek se zamìøujeme i na opatøení, která
v našich provozech sníží pøíèiny obèasných pachových incidentù ve
mìstì, které mohou obèany mìsta obtìžovat. V pøípadì zájmu o
bližší informace se neváhejte obrátit na Zelenou linku nebo s dotazy
a pøipomínky na mail: jan.koubsky@mondigroup.com.
Zelená linka Mondi slaví 10 let provozu
Obèané mìsta mohou využívat zelenou linku Mondi k získání informací o aktuální situaci v pøípadì výskytu zapáchajících látek, hluku
apod. Na jedné stranì obèan získá informace o technických poruchách, odhadu délky jejich trvání a jejich ostranìní, na stranì druhé
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tak mùže poskytnout dispeèerovi informace o rozsahu pachové události. Tyto informace nám pomáhají zjistit, jak se která technická
závada mùže projevit na rozsahu pachové události a nasmìrovat
naše další aktivity a investice vedoucí k dalšímu snižování pachové
zátìže. V pøípadì zájmu mohou obèané zanechat i telefoní èíslo a
získat zpìtnou informaci o vyøešení konkrétního technického problému, který zpùsobil pachovou událost. Za všechny telefonické
podnìty dìkujeme.
Jan Koubský

Zelená linka Mondi 800 172 498

LODNÍ SEZÓNA ZAÈALA
Mìsto Štìtí se koneènì zaøadilo mezi obce, které na dolním toku
øeky Labe provozují osobní lodní dopravu. První máj nebyl jen svátkem práce, ale stal se pro místní turismus významným dnem. Do
novì zbudovaného pøístavištì poprvé pøiplula výletní loï Porta
Bohemica 1. Spoleènì s ní sem zavítalo nìkolik osobností z Litomìøic, Lovosic, Roudnice a další hosté. U bøehu se sešla velká spousta
divákù, kteøí si kromì slavnostního zahájení nenechali ujít ani kulturní podívanou. Dechová harmonie mìsta Štìtí zde hrála do rytmu
tance mažoretek a kozákù z Roudnice nad Labem. Emeritní biskup
litomìøický Josef Koukl pøístavišti požehnal. Loï Porta Bohemica 1
byla vyrobena na zakázku v nìmeckých lodìnicích a chlubí se unikátní konstrukcí, jedinou na svìtì. Labská paroplavební spoleènost, k níž se Štìtí pøidalo, øídí linkovou pøepravu osob na trasách z
Litomìøic do Ústí n. L. - Vaòov a zpìt, nebo opìt z Litomìøic, ale do
Štìtí a zpìt. Pokud jste ze Štìtí a plánujete výlet po Labi, musíte alespoò jednu cestu podniknout jiným dopravním prostøedkem. Jízdní
øády se nachází napøíklad na internetových stránkách mìsta nebo
na ceduli hned naproti molu. Na zmínìných trasách se pluje jen v
nìkterých dnech týdne, proto je nutné rozpis jízd peèlivì prostudovat.

Foto: Vladimír Keø / Port Bohemica 1 pøiplouvá

Na obstarávání mola a dalších nutných náležitostí se podílel tým lidí
z Mìstského úøadu. V šibenièním termínu jednoho mìsíce se podaøilo obstarat vše potøebné. Pravidelná linka bude fungovat do konce
øíjna. Tak tedy neváhejte a vzhùru na palubu!
fj

Hlášení poruch osvìtlení

BOMBA Z 2. SVÌTOVÉ
Vpodveèer ve ètvrtek 23. dubna byl v
Poèeplicích nalezen dìlostøelecký granát z
minulého století. Našel ho obèan ze Štìtí s
pomocí zaøízení pro hledání kovových pøedmìtù v zemi. Na místo byla pøivolána mìstská policie, která místo zajistila a pøivolala
pyrotechnika. Ke granátu byla stále pøipevnìná roznìtka, pøesto odborník vylouèil
možné nebezpeèí výbuchu. Vojenská
zbraò o délce 60 cm byla odvezena z místa
nálezu k další prohlídce a zneškodnìní.
Území v blízkosti poèeplického høištì bylo
døíve útoèištìm dìlostøelecké baterie. Hle

daèi kovù na tomto místì èasto nacházejí
velkou spoustu artefaktù. Minulý rok byl
objeven menší projektil stejného typu v serpentinách smìrem do obce Radouò.

Foto: Mìstská policie Štìtí / Dìlostøelecká munice
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Na bezplatné telefonní lince 800 101 109 lze
kdykoliv nahlásit závadu na lampách ve
mìstì. Jedná se o pøípady, kdy osvìtlení
nefunguje, chybìjí ochranná dvíøka nebo se
najde jiné poškození. Hlášení je možné podávat také pøes webový formuláø na internetové
adrese www.eltodo.cz v sekci Hlášení poruch. Sem se vyplní nutné údaje k další analýze
problému. Na každé lampì je pøipevnìno
identifikaèní èíslo zaèínající „ST“, s jehož
pomocí pracovníci snáze naleznou problémové místo. Povìøená firma zahájí na základì oznámených skuteèností veškeré opravy.

Studio Relax se rozšiøuje o služby
KOSMETICKÉ
Provozovatelka p. Romana Nosková se již
tìší na Vaše objednávky. Používám hlavnì
èeskou kosmetiku znaèky RYOR.
Pracovní doba: po, st
- 9.00 - 17.00
út, èt, pá
- 9.00 - 15.00
Po pøedchozí domluvì k Vám ráda pøijedu i
domù. Objednávky na tel.: 774 418 706

poboèka v ? st?nad Labem
Winstona Churchilla 7
? st?nad Labem
telefon 475 259 111

Nové pánské i dámské kadeønictví, pánské
støihy, dámské støihy + úèesy + barvení +
melírky + drdoly na svatby plesy, dìtské
støihy. Nové námìstí 136, Štìtí. Petra
Huspeninová tel. 607 965 667

MÙŽETE BÝT SPOKOJENÌJŠÍ
Zastavte se u nás a využijte nìkterý z 25
programù prevence!

Hospodáøská usedlost s pøilehlými
pozemky na prodej, zastavìná plocha 1125
m plocha pozemku 3160 m, Straèí è. p. 24.
Více na „www.straci.cz“ telefon 739 676
429.

- 1000 Kè pro nové pojištìnce
na regeneraci organismu
- 1000 Kè na ozdravné pobyty
mládeže organizované školami
- pøíspìvky na oèkování
- programy Rodina a Student
- a další

Prodám dámské kolo v dobrém stavu. Cena
500,-Kè. Tel.: 605 461 552

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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Svaz diabetikù informuje

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ

Jako každý rok, i letos poøádá Územní organizace Svazu diabetikù
ÈR rekondièní pobyt pro pacienty s diabetem. Letos se koná ve Stráži pod Ralskem v termínu 5. - 12. záøí. Na tento pobyt se mohou pøihlásit všichni diabetici, èlenství ve Svazu není podmínkou. V prùbìhu rekondice se úèastníci seznámí nejen se správnou životosprávou, ale i na každodenních pøednáškách o komplikacích diabetu a
možnosti jejich pøedcházení. Každodenní pobyt v pøírodì je samozøejmostí, k dispozici je i krytý bazén. Na tyto pobyty diabetikùm pøispívá i stát, takže úèastníci neplatí celou èástku. Cena letošního
pobytu pro úèastníky bude 3000 Kè.
V ní je zahrnuto nejen pobyt a strava, ale i doprava autobusem,
pojištìní, úèast zdravotníka bìhem pobytu, sledování glykémie
bìhem pobytu apod. Podmínkou úèasti je potvrzení pøihlášky diabetologem.
Bližší informace Vám ráda sdìlím buï osobnì, nebo telefonicky na
è. 721 232 503, pøípadnì e-mail jananesvarova@seznam.cz.
Velmi bychom uvítali, kdyby mezi nás pøišli novì diagnostikováni
pacienti, kteøí zatím neví, jak se s touto nemocí vyrovnat. Pøihlásit
se, je kvùli rezervaci v hotelu nutno do 1. srpna. Do Stráže pod Ralskem jedeme letos už potøetí, všem se nám tam líbilo. Hotel stojí
vedle jezera, ubytování je ve dvoulùžkových pokojích s pøíslušenstvím a okolí je rovinaté, zelené a skýtá mnoho krásných procházek.

V úterý dne 5. kvìtna 2009 pøivítala paní starostka ing. Zdeòka
Rulíšková v obøadní síni Mìstského úøadu ve Štìtí tyto nové obèánky, jsou to Marek Rejzl, Josef Šlehofer, Filip Žateèka, Lukáš Èmela,
Nikola Demetrová, Tomáš Kýèek a František Vancl. Všem pøejeme
do dalšího života hodnì zdraví.

Jana Nešvarová, pøedseda Územní organizace Svazu diabetikù

KOUPALIŠTÌ PLNÉ ZDRAVOTNÍKÙ

VÝPRODEJ NA RADNICI
Pokud se Vám nìkdy cestou mìstem ztratila nìjaká cennost nebo jste se stali obìti krádeže, je jistá pravdìpodobnost, že na Vás
tyto pøedmìty èekají na Mìstském úøadì.
Ten totiž všechny nalezené vìci peèlivì
uchovává a vyèkává na jejich majitele. Existuje však èasový limit šesti mìsícù, po
jejichž uplynutí propadá veškerý nevrácený
majetek mìstu. Jak dále se všemi pøedmìty
naložit záleží pouze na rozhodnutí úøadu.
Na radnici probìhla ve støedu 29. dubna
aukce tuctu kol a dvou koèárkù formou prodeje. Stejnì jako minulý rok byl zájem minimální, pøesto se dva bicykly prodaly. „Ceny
mnohdy nerespektují pøání lidí nebo možnosti a proto nám zde mnoho vìcí zùstane.
Co pak s nimi? Musíme je dát do šrotu za
minimální cenu,“ øekl radní Antonín Šimral.
Dále uvedl, že se bude usilovat o zavedení
aukce formou dražby, kdy si sami lidé rozhodnou, kolik by za danou vìc hodlali zaplatit.

Každý z nás se mùže dostat do situace, kdy
bude potøeba pomoci zranìnému èlovìku.
Kdy tøeba pùjde i o život. Napøíklad pøi
dopravní nehodì. Ruku na srdce, dokážeme si poradit? Dìti, které se sešly 30. dubna
2009 na koupališti, by takovou situaci urèitì
zvládly. Konalo se zde totiž okresní kolo
soutìže Hlídky mladých zdravotníkù. Pìtièlenná družstva z deseti základních škol na
Litomìøicku se ve dvou kategoriích utkala
ve znalostech poskytování první pomoci.
Soutìžící na velice kvalitnì namaskovaných poranìních pøedvádìli, co se v prùbìhu školního roku nauèili v zájmových zdravotnických kroužcích. Hravì si dokázali
pomoci pøi resuscitaci základních životních
funkcí, ošetøit zlomeninu nohy jim také nedìlalo potíže. Vítìzství zùstalo ve Štìtí. V kategorii I. stupnì zvítìzily dìti ze ZŠ T. G. Masaryka, kategorii II. stupnì vyhrálo družstvo ze
ZŠ Školní. Ve skuteènosti však vyhráli
všichni. Pøedvedli totiž, že dokáží pomoci
èlovìku v nouzi. A to jistì není málo.

fj
Foto: ÈÈK / Pøíklad krvácejícího zranìní

AKCE PRO HANDICAPOVANÉ
Svaz tìlesnì postižených MO Štìtí poøádá pravidelnì akce pro své
èleny a veøejnost. V dubnu to byla Pamìová terapie v Knihovnì
Štìtí, beseda pro zrakovì postižené štìtska s ukázkou pomùcek a
informacemi o legislativì vedenou pracovnicemi Tyfloservisu Ústí n.
L. První tematický zájezd byl na Hrnèíøské slavnosti na zámku
Nelahozeves, kde 44 dìtí a dospìlých strávilo aktivnì a smysluplnì
hezkou sobotu. Pracovnice zámku zdravotnì postiženým vyšly
vstøíc a mìly pochopení pro jejich neduhy. Další zájezd v rámci Dne
dìtí byl dne 24. kvìtna do ZOO Ústí n. L na Den Afriky s
doprovodným programem. Prošli jsme zajímavou stezku
Vaòovským lesem, kde na nás èekala mnohá pøekvapení a spousta
vyøezávaných figurek. Co dále pøipravujeme? Ozdravný pobyt pro
dospìlé od 1. - 11. èervna v Roztokách u Køivoklátu. Další akcí budou
9. Sportovní hry handicapovaných (bez rozdílu vìku) a seniorù 20.
èervna 2009 v DDM Štìtí od 14 hod., kde nám zamìstnanci

pomohou tuto akci uspoøádat. Dìkujeme. Poslední týden v srpnu od
23. - 30. bude probíhat další ozdravný pobyt, a to v Holanech u
Èeské Lípy. Dne 5. záøí 2009 pojedeme na zámek Louèeò, kde jsou
známé labyrinty a také jarmark. Po dohodì s øeditelem
Hiporehabilitaèního støediska ve Slatinì u Libochovic budeme mít
možnost i letos bìhem záøí strávit den s koníky a pejsky. Hipoterapie
i canysterapie zejména pro zdravotnì postižené a oslabené dìti je
vždy našimi klienty vítána. Na akce se mùžete ještì pøihlásit.
Veškeré akce, které poøádáme, jsou bez dotace, a proto dìkujeme
všem sponzorùm, kteøí nás podporují, i tìm, kteøí by nám chtìli
pomoci. Zdraví není samozøejmost. Upozoròujeme klienty, že v
Informaèním centru s pùjèovnou pomùcek ve Štìtí, DPS Školní 700,
bude dovolená od 2. èervence - 12. srpna 2009. V pøípadì nutné
pomoci kontaktujte MìÚ Štìtí - OSVaZ nebo Centrum pro zdravotnì
postižené Litomìøice, Mírové nám. 1, telefon 416 737 751.
Eva Reifová - pøedseda STP v ÈR MO Štìtí
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UVIDÍTE V KINÌ
HRAJEME KAŽDÝ DEN MIMO SOBOTU
zaèátky pøedstavení v 18 hodin
Hrajeme se zvukem DOLBY STEREO SR
1.6. - Líbáš jako bùh, èeský film, mlád. pøístupný, vstupné 70,-Kè, 115min. Láska v
každém vìku, láska pro každého. Jiøí Bartoška, Kamila Magálová, Oldøich Kaiser a
Eva Holubová v nejúspìšnìjší komedii
letošního roku.
8 x OSCAR 2008 vèetnì za nejlepší film
roku
2.-3.6. - Milionáø z chatrèe, Vel. Brit./USA,
do 12 let nevhodný, vstupné 60,-Kè, 120min. Pøíbìh chudého indického chlapce,
který získal obrovské peníze v soutìži
„Chcete být milionáøem?“. Existují ale daleko cennìjší výhry.
4.6. - Hotel pro psy, USA, mládeži pøístupný, vstupné 60,-Kè, 100min. Šestnáctiletá
Andie a její mladší bratr Bruce se ocitnou v
pìstounské rodinì, kde nejsou zvíøátka
povolena. A tak musí najít nový domov
nejen pro svého psího mazlíèka….Rodinná
komedie podle úspìšné knihy.

9.-10.6. - Válka nevìst, USA, mládeži pøístupný, vstupné 60,-Kè, 88min. Nejlepší
kamarádky, které nemùže nic rozdìlit - až
svatba! Kate Hudson a Anne Hathaway se
rozhodnou vdát ve stejný den.
Ke každé vstupence DVD s filmem zdarma
11.-12.6. - S.S.D. - Spojení nenavázáno,
Rusko, do 15 let nepøíst., vstupné 65,-Kè,
110min. Pìt klukù a pìt holek odjíždí do televizní reality show „Pionýrský tábor“. Netuší,
že hlavní výhrou není milion, ale vlastní
život…
14.6. - O Balynce, o dobrém štìnìti,
vstupné 20,-Kè, 16.00 hod. Divadelní pøedstavení pro malé i velké dìti.
14.-15.6. - Rychlí a zbìsilí, USA, do 12 let
nevhodný, vstupné 65,-Kè, 107min. Jde
znovu o rychlost, cool káry a sexy holky. Vin
Diesel se vrací v další nadupané filmové
jízdì.
16.-17.6. - Až tak moc tì nežere, USA, do
12 let nevhodný, vstupné 65,-Kè, 129min.
Pravda o mužích, natvrdo a na rovinu, od
autorù Sexu ve mìstì. Scarlett Johansson,
Ben Afflecck, Jennifer Aniston a Drew Barrymore ve skoro romantické komedii.

5.6. KINO NEHRAJE /volby v budovì kina/
7.-8.6. - Nenarozeni, USA, do 15 let nepøístupný, vstupné 60,-Kè, 87min. Zlo potøebuje život, kolem vysokoškolaèky Casey se
zaènou dít podivné vìci. Nenechte si ujít
horor s nejvyšším výskytem lekacích scén v
historii.

Hudební film v rámci oslav 45 let bigbítu ve
Štìtí (20.6.09)
18.6. - Sex Pistols - Dìs a bìs, USA/Vel.Brit., mládeži pøíst., vstupné 65,-Kè, 105min. Sex Pistols existovali jen 26 mìsícù,
nahráli jen jedno album - pøesto navždy zmìnili tváø populární hudby. Šokující dokument
o vzestupu známé kapely.

19.6. - Happy Go Lucky, Velká Británie, do
12 let nevhodný, vstupné 65,-Kè, 118min.
Je tìžké být šastný? Rozverná komedie o
nezkrotné a bezstarostné Poppy, která
vykouzlí úsmìv
na každé tváøi.
21.-22.6. - Gran Torino, USA do 12 let
nevhodný vstupné 70,-Kè 117min.18.00
Silný pøíbìh o jednom muži a jeho autì, sousedských vztazích, násilí a pomstì. Clint
Eastwood opìt exceluje ve velkém stylu.
23.-24.6. - X-Men Origins: Wolverine,
USA, mládeži pøístupný, vstupné 65,-Kè,
107min. Již tøikrát jsme se setkali s mutanty,
tentokrát pøichází sólo pro jednoho z nich –
Wolverina. Sága X-Men se vrací na zaèátek.
25.-26.6. - JCVD, Belgie, do 12 let nevhodný, vstupné 50,-Kè, 97min. Dlouho rozdával
rány, teï je tøeba pár jich schytat…JeanClaude Van Damme v pøíbìhu svého života,
ve svém zøejmì nejlepším snímku.
28.-29.6. - Pátek tøináctého, USA, do 15 let
nepøístupný, vstupné 65,-Kè, 98min. Zemì
v okolí letního tábora v Crystal Lake je
nasáklá krví, vraždící Jason v hokejové
masce se vrací. Remake dnes již kultovního
hororu.
30.6. Monstra vs. Vetøelci, USA. mládeži
pøístupný, vstupné 30,-Kè, 94min. Jenom
monstr akce zachrání svìt hladce. Jedno z
nejlepších animovaných dobrodružství
roku V ÈESKÉM ZNÌNÍ.

KULTURNÍ AKCE
1. 6. ZELENÁ ÚSPORÁM
sál Kulturního støediska
informace pro obèany k dotaènímu programu Zelená úsporám
zaèátek v 17.00
2. 6. DÌTSTVÍ BEZ ÚRAZU – ÚRAZ
NENÍ NÁHODA
malý sál KSBeseda s Mládeží Èeského èerveného køíže o prevenci dìtských úrazù dìtí
ve vìku 0 – 10 let.
zaèátek v 16.00
4. 6. PØÍBÌHY VÈELÍCH MEDVÍDKÙ
kino Štìtí
Pohádka pro nejmenší
úèinkuje: Divadlo Vìž Brno
zaèátek v 9.00 a 10.30
vstupné: 20,- Kè
9. 6. PROMENÁDNÍ KONCERT DECHOVÉ HARMONIE A MAŽORETEK ZE ŠTÌTÍ
Husovo námìstí
dirigent: MgA. J. Lhotský
úèinkují: mažoretky KS Štìtí,

DDM Štìtí, Taneèní život a skupina HOPA
zaèátek v 17.30

ZELENÁ ÚSPORÁM

14. 6. O BALYNCE, DOBRÉM ŠTÌNÌTI
kino Štìtí
Pohádka pro nejmenší
zaèátek v 16.00
vstupné: 20,- Kè

Dne 1. èervna od 17 hodin se uskuteèní semináø k dotaènímu programu Zelená úsporám. Pøednáška je urèena pro
majitele rodinných a bytových domù,
kteøí mají zájem èerpat dotaci na úsporu energie v obytných budovách.

20. 6. Skate park u Labe
45 LET BIGBÍTU VE ŠTÌTÍ
úèinkují: The Postmen, S.A.P., Biograf, 100
kg, Tuba, Baa & Kalábùf nìžný beat, Starý
kecky, U.M.P., Navostro, Ïolíèek, MP2,
Mothers Milk, Fligh to High, Zappas & Pappas, Wrong Face, Magma Hotel
zaèátek v 13.00
vstup zdarma
22. 6. SPOLEÈENSKÉ ODPOLEDNE
PRO DÙCHODCE
sál Kulturního støediska
úèinkuje: J. Zabilanský
zaèátek ve 14.00
vstup zdarma

Základní umìlecká škola ve
Štìtí, Horova 23 vyhlašuje
zápis do hudebního oboru
dne 22. a 23. 6. 2009 a
výtvarného oboru dne 23. a
25. 6. 2009 od 13.00 hod –
18.00 hod.
Tomáš Kašpar - øeditel ZUŠ
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