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listopad 2009

SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobèané,
do rukou se vám dostává listopadové èíslo
zpravodaje. Definitivnì skonèily krásné sluneèné dny a pøekvapivì brzy dala o sobì
vìdìt blížící se zima. Pøesto se usilovnì
pokraèuje na zapoèatých investièních
akcích, a je to základní škola v Ostrovní ulici, nová parkovací místa a rovnìž druhé dìtské høištì v Alšovì ulici urèené vìtším
dìtem.
Základní škola v Ostrovní ulici, která výraznì mìní svùj vzhled, získala tuto velkou

investici v roce, kdy slaví 30 let od svého otevøení. První žáci zasedli do školních lavic
1.záøí 1979. Od té doby prošly školou stovky dìtí a mnoho dalších pøedškolákù se do
ní chystá. Pøejme tedy škole dalších 30
úspìšných let, spokojené, chytré dìti a
bezva kantory. V pøíštím roce bychom ve
škole ještì rádi upravili zastaralé školní
høištì, které je hodnì využíváno i v odpoledních hodinách a víkendech. Bylo by tak
na úrovni krásného høištì ZŠ Školní.
O tom, zda bude tato investice zahrnuta do
rozpoètu pøíštího roku, se bude jednat na
rozšíøeném zasedání rady mìsta v listopadu a schvalovat pak na veøejném zasedání
zastupitelstva mìsta v prosinci.
17. listopadu oslavíme dvacáté výroèí událostí, které zmìnily naši historii. Èeská
republika se stala svobodnou demokratickou zemí. Pøejme naší krásné zemi, aby
byla úspìšná, aby se její další vývoj ubíral
tou správnou cestou.
Zdena Rulíšková, starostka

17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii
V roce 1939 po pohøbu studenta Jana Opletala 15. listopadu, který byl posledním projevem
manifestaèního odporu èeského lidu proti nìmecké okupaci Èech a Moravy v roce 1939, naøídil Hitler, aby všechny další demonstrace byly ihned potlaèeny. Byly uzavøeny èeské vysoké
školy, pøedstavitelé vysokoškolákù zatèeni a popraveni, mnoho dalších studentù bylo zbito a
odvleèeno do koncentraèních táborù. V roce 1941 byl 17. listopad v Londýnì vyhlášen za
Mezinárodní den studentstva. Dne 17. listopadu 1989 se v Praze konala vzpomínková
demonstrace k 50. výroèí studentských manifestací v Protektorátu Èechy a Morava na
poèátku druhé svìtové války. Po poèáteèních proslovech na Albertovì a kladení kvìtin na
Vyšehradì u hrobu Karla Hynka Máchy se prùvod vydal smìrem k Václavskému námìstí.
Na Národní tøídì byl zastaven poøádkovou policií a násilnì rozehnán. Dùsledek tohoto jednání vedl k dalším rozsáhlým protestùm a dal podnìt k pádu vlády a nastolení demokracie.

listopad
Adventní doba
Pomalu se blíží nejoblíbenìjší svátky roku „Vánoce“ a tudíž doba adventu. Advent je odvozen
z latinského slova pøíchod nebo oèekávání. Je to období, které se váže k zimnímu slunovratu.
Advent je zaèátkem liturgického roku a pøípravou na Vánoce. Adventní doba byla pùvodnì
dobu postní. Poèátky adventu sahají až do 7. století, kdy se v západní církvi slavil urèitý poèet
nedìlí. Papež Øehoø Veliký stanovil jejich poèet na ètyøi. Advent zaèíná 1. nedìlí adventní,
tedy nedìlí mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Konec adventu pak pøedstavuje západ slunce Štìdrého veèera. V západní tradici je advent také dobou zklidnìní. Advent provází adventní vìnec zdobený svícemi, které odpovídají poètu adventních nedìlí, dìti obvykle otevírají
adventní kalendáøe. V letošní roce vychází první adventní nedìle na 29. listopadu.
Památka zesnulých - Dušièky - svátek Všech svatých
Tento svátek patøí ke dnùm, který je pevnì dán v kalendáøích - 2. listopad. Tímto svátkem projevujeme úctu k mrtvým. Tento svátek se slaví už od dob pohanských až po dobu, která náboženským svátkùm právì nepøála. Dnes však na rozdíl od dávných dob neklademe na hroby
kamínky, ale vìnce, kvìtiny a zapalujeme svíèky.
Pranostiky
Nepøijde-li sníh na vše svaté v noci, pøijde o svatém Martinì se vší mocí. Když na Dušièky
jasné poèasí panuje, pøíchod zimy to oznamuje. Martin a Kateøina na blátì, vánoce na ledì.
Jaké poèasí na Kateøinu, takové v pøíštím lednu. Když na svatého Ondøeje snìží, sníh dlouho
poleží.

Vítání obèánkù
V úterý dne 22. 9. 2009 a 6. 10. 2009 pøivítala paní starostka Ing. Zdeòka Rulíšková v
obøadní síni Mìstského úøadu ve Štìtí tyto
nové obèánky: David Šaffek, Tereza Bílková, Daniela Bodorová, Nela Hornová, Jitka
Klégrová, Jan Tymich, Dominik Vlèek, Eliška Wasserbauerová, Daniel Novák, Kateøina Landová, Klára Ema Kratochvílová,
Matìj Beran, Lukáš Horáèek, Vendelín Hrovatitsch, Natálie Kalinová, Eliška Kolariková, Vojtìch Makrlík, Marie Nováková,
Michaela Nováková, Michal Puška a Veronika Saláková. Všem pøejeme do dalšího
života hodnì zdraví.

PAMÌOVÁ TERAPIE
Mìstská knihovna poøádá ve spolupráci se
Svazem tìlesnì postižených ve Štìtí pamìovou terapii s názvem Výpadek pamìti.
Terapie je urèena nejen pro starší generaci,
ale i tu mladší. Beseda se uskuteèní v pondìlí 9. listopadu od 16 hodin. Vezmìte s
sebou tužku, brýle a dobrou náladu.

ŠKOLENÍ ÈERVENÉHO KØÍŽE
Místní skupina Èeského èerveného køíže
ve Štìtí poøádá školení „První pomoc u dìtí
a dospìlých“. Toto školení je vhodné napøíklad pro budoucí nebo èerstvé maminky.
Cena kursu je 150 Kè. Školení probìhne v
sobotu 14. listopadu od 14 do 18 hodin a v
nedìli 15. listopadu od 10 do 13 hodin na
ZŠ T. G. Masaryka ve Štìtí. Lektory jsou
akreditovaní instruktoøi první pomoci. Pøihlásit se je možno telefonicky na èíslech
728 776 712, 724 774 127 nebo mailem na
adrese: skratochvil@seznam.cz, pøípadnì
j.jordakova@centrum.cz

Foto: Petr Domorázek / Ilustraèní foto

Tajenka minulé køížovky: SVATÁ VORŠILA ZIMU POSÍLÁ, výherci jsou Jana Hránková-Štìtí, Jiøí Nový-Štìtí a Anna Duchaèová-Brocno.

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

ÈTENÍ PRO NEJMENŠÍ
Mìstská knihovna ve Štìtí poøádá 3. roèník
listopadového ètení pro nejmenší. Zúèastnit
se mùže každé dítì do 4 let za doprovodu
svých rodièù, èi prarodièù. Budeme pøedèítat rùzné pohádky, pøi kterých se dìti nejen
pobaví, ale i nìco pøiuèí. Ètení se koná
každé listopadové úterý a pátek od 9:00 do
10:00 v dìtském oddìlení Mìstské knihovny ve Štìtí.

Soutìžní kupon 11/2009
Jméno, pøíjmení:.......................................................................................
Adresa:......................................................................................................
Tajenka:.....................................................................................................

Zpráva oddílu SK Mondi Štìtí
Stolní tenisté A mužstva týmu SK Mondi
Štìtí mají za sebou první tøi kola Ústecké
divize.
Na domácí pùdì pøivítali v 1. kole družstvo
Litomìøic B, které loni sestoupilo z ligy. Pøes
velmi slibný zaèátek Štìtí nakonec prohrálo
10:5. Body inkasovali: Dudek - 1,5; Danaj 1,5; Jón - 1,5; Novák 0,5.
Ve 2. kole bojovali na stolech Slavoje Ústí

C. Štìtští vstoupili do tohoto zápasu pravou
nohou a odcházeli s vítìzným skórem 10:7.
Body získali: Novák - 3; Jón - 3; Dudek - 2,5;
Danaj - 1,5.
Další vítìzství pøišlo ve 3. kole jasným pomìrem 10:6, který si tým ze Štìtí pøipsal ku prospìchu na stolech Chemièky Ústí A. Body
obdrželi: Novák - 4,5; Dudek - 2; Danaj - 2;
Jón - 1,5.
oddíl stolního tenisu SK Mondi Štìtí

Pozvánka na fotbalová utkání na Mìstském stadionu ve Štìtí
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VZPOMÍNÁME
V životì se louèíme mnohokrát, s
maminkou jen jednou. Kdybychom si oèi
vyplakali, její se víckrát neohlédnou. Dne
30. listopadu by se dožila naše laskavá
maminka Miloslava Chaloupecká ze Štìtí
55 let. Na její lásku, obìtavost vzpomínají
manžel, dìti s rodinou, vnouèata,
sourozenci a máma nikdy nezapomenou.
Jen vìtøík nad Tvým hrobem tiše šumí, jen
ten, kdo mìl Tì rád, porozumí, jak ta ztráta
stále bolí. Dne 21. 10. 2009 tomu byly 4
roky, kdy nás opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dìdeèek pan Vladimír Veselý ze
Štìtí. Nikdy nezapomenou manželka
Venuše, dcery Petra, Vendulka s rodinou,
Lucie s rodinou a ostatní pøíbuzní.
Dne 28. 11. 2009 tomu bude již sedm
smutných let, kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek a dìdeèek pan
Josef Zídek. S láskou v srdci stále
vzpomínají, manželka, dìti s rodinami a
vnouèata.

Letní akce Svazu tìlesnì postižených
Ozdravný pobyt v Holanech u Èeské Lípy v srpnu tohoto roku se skuteènì vydaøil. Poèasí
nám pøálo a tak jsme využili každý den ke koupání v bazénu. Náplní pobytu bylo cvièení venku, procházky do okolí RS AERO (tvrz Jiljov, vodopády, kolem rybníkù, kde rostly houby i do
lesa), prùbìžné masáže klientù, sociálnì právní poradenství, oblíbené Bingo a pamìová
terapie. Nechybìl spoleèný veèer s barevnou hudbou a tombolou, který pro nás pøipravili
pracovníci RS, a také táborák s opékáním uzeniny. Témìø každodenní posezení se zpíváním pøi kytaøe a harmonice zpøíjemnilo pobyt. Zažili jsme hodnì legrace a dokázali si, že
ještì nìco zvládneme. Sešla se vynikající parta lidí, která, i když rùzného vìku i zdravotních
problémù, má na co vzpomínat. Podìkování a velký dík patøí manželùm Kršòákovým z RS
AERO, kteøí jsou vstøícní k problémùm zdravotnì postiženým; všude èisto, výborná kuchynì a hlavnì - nic není problém. V roce 2010 se poslední týden v srpnu do RS AERO rádi vrátíme. Dne 5. záøí jsme uspoøádali výlet na zámek Louèeò, kde je od roku 2007 otevøeno Labyrintárium, svého druhu první v Èechách a jediné v Evropì. Park nezdobí jen staleté stromy,
ale také ojedinìlá atrakce v podobì 10 labyrintù a bludiš. Vìtšinu jsme prošli a neztratili se.
Na zámku nás èekalo pøekvapení, kromì stálé expozice jsme se setkali s knížecí rodinou
Thurn-Taxisù a v nìkolika pokojích jsme se v pøedehrávaných scénkách ocitli uprostøed skuteèných událostí pøelomu 19. a 20. století. Oživlý zámek byl opravdovým zážitkem pro
všechny úèastníky vèetnì dìtí. V areálu zámku jsme si poslechli hudbu, probíhal zde také
Jarmark øemeslných výrobkù, a tak kromì koupì dobrot a suvenýrù jsme si na památku vyrazili vlastnoruènì minci. Klientùm se výlet na ne pøíliš známý zámek líbil. Podìkování patøí
zamìstnancùm zámku a p. V. Zákoutskému z Infocentra Louèeò za ochotu, vstøícnost i
slevu na vstupném.
za MO STP v ÈR o. s. Štìtí E. Reifová

OTEVØENÝ KLUB MLÁDEŽE „09“ VE ŠTÌTÍ
Mìsíc záøí nebyl jen mìsícem zaèátku
nového školního roku, ale i mìsícem na
který radnice mìsta pøichystala pro dìti a
mládež ze Štìtí a blízkého okolí malý
dárek. Právì v záøí byl uveden do provozu
nový klub urèený pøedevším jim. Prostory
bývalé diskotéky ZULU se promìnily v Otevøený klub mládeže, nazvaný podle dne,
mìsíce a roku svého otevøení OKM „09“.
Co to vlastnì otevøený klub mládeže je?
Jedná se o jednou z forem èinnosti, která
mùže oslovit velkou èást dìtí a mládeže,
jež nechce být nikde organizována. Otevøený klub nabízí místo, prostor, kde se
dìti a mládež mohou sejít, popovídat si,
posedìt, kde mohou realizovat své zájmy
a rozvíjet své schopnosti. Nauèit se aktivnì trávit volný èas. Je to místo volnì pøíFoto: Martin Krch / Fotbálek

stupné a otevøené, jehož atmosféra odpovídá životnímu stylu mladých. Klub by se
mìl stát místem jistoty a bezpeèí, místem,
kde mohou najít zázemí i sebedùvìru.
Cílem též je aby klub plnil funkci kontaktního a poradenského místa, kde mùže mládež najít i radu, pøípadnì pomoc v obtížných životních situacích (rodinné konflikty, školní problémy, problémy s uplatnìním na trhu práce apod.)
Na návštìvníky Otevøeného klubu mládeže „09“ èeká kuleèník, fotbálek, šipky, PC
s internetem, herní PS 3, výtvarné potøeby, promítací projektor i prostor urèený jen
k odpoèinku. Mládež zde též mùže realizovat své nápady a aktivity, které jsou
velmi vítány. Pokud bude chtít nìkdo z
návštìvníku uspoøádat napø. turnaj ve fotbálku èi kuleèníku nebo dìtskou diskotéku
personál klubu mu s realizací rád pomùže.

Klub „09“ je otevøený všem ve vìku od 12
do 20 let. Za vstup do klubu se neplatí a
jedinou podmínkou návštìvy je slušné a
bezkonfliktní chování. Otevøeno je od pondìlí do pátku od 15 do 19 hodin.
MK

Foto: Martin Krch / Surfování po internetu

PODÌKOVÁNÍ
Dne 26. èervna 2009 se na Mìstském stadionu konala dokopná pøípravek A, B. Tímto
chceme podìkovat za pøíspìvky a dáreèky.
Dík patøí: dìvèatùm z DDM, p. Vašku Kadlec o v i , p . S c h ö n o v i , I N - T R AV E L CESTOVKA, hosté z PALERMA, p. Zunové
a p. Richterovi za natoèení, Jiøímu Trutnovskému a všem rodièùm. Dìkují malí fotbalisté.
Letošní léto je již nezadržitelnì za námi,
nastává podzim. Doba dovolených a táborù
je tatam, dospìlí se vrátili do svých zamìstnání a dìti do školních lavic. Nám nezbývá,
než se tìšit na pøíští rok a nato, jaké nové
zážitky následující prázdniny pøinesou.
Rádi bychom touto cestou vyjádøili podìko3

vání našim sponzorùm a všem tìm, kteøí
nám pøi realizaci tábora „Léto plné pohádek
– Vižòov 2009“ velmi pomohli. Dìkujeme
firmì RATE s.r.o. Štìtí - Ing. Václav Veselý,
Mìstu Štìtí, pánùm Martinu Frýdovi a Jiøímu Titièovi - opravy strojních zaøízení, paní
Monice Øezníèkové - Cukrárna „Monika“ a
paní Ladislavì Semerákové - Potraviny v
Ostrovní ul.
Za realizaèní tým tábora Ivona Païourová.
HELMA Tisk, s.r.o.
U Pekaøky 5, 180 00 Praha 8
kontakt: Radek Žák
tel: 602 548 980
e-mail: zak@helma.cz

UVIDÍTE V KINÌ
HRAJEME KAŽDÝ DEN MIMO PONDÌLÍ
od 18,00 hodin!
Hrajeme se zvukem DOLBY STEREO SR
tel. 416 812 512, www.steti.cz/kino
Od záøí na kinosále pohodlné sezení v nových køeslech!

1. 11. Kletba mìsíèního údolí, Vel.Brit/Maïarsko. Okouzlující pohádková fantasy plná
napìtí, dobrodružství a odvahy. V ÈESKÉM
ZNÌNÍ.
3. - 4. 11. Bruno, USA, do 15 let nepøístupný. Vèera vás dostal Borat, dnes pøichází
Bruno. Další skandální komedie Sachy Barona Cohena, který se tentokrát vydává za nejvìtší rakouskou gay celebritu.
5. - 6. 11. Pokoj v duši, Slovensko, do 12 let
nevhodný. Silný pøíbìh pøátelství a zrady se
odehrává na pozadí drsné scenérie hor. A.
Mokos, R. Luknár a J. Hanzlík v nejlepším
slovenském filmu posledních let.
7. - 8. 11. Coco Chanel, Francie, do 12 let.
nevhodný. Dívka ze sirotèince, byla kurtizánou a nakonec ji svìt ležel u nohou. Pøíbìh
moderní ženy, která navždy zmìnila svìt
módy, svìt žen. V hlavní roli Audrey Tautou.

KULTURNÍ AKCE
5. 11. FOTOEXPEDICE DO JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY
Fotografie a vyprávìní Jiøího Kejdany z
cesty do jižní Afriky.
Malý sál KS, zaèátek v 19.00, vstupné dobrovolné.
10. 11. LEE ANDREW DAVIDSON
Jazzový koncert amerického zpìváka, kterého doprovází trio výteèných muzikantù: J.
Rùžièka – piano, V. Fiala – kontrabas, J. Hrovatitsch – bicí.
Kino Štìtí, zaèátek v 19.30, vstup.: 100 Kè.
15. 11. SVÁOVO LOUTKOVÉ DIVIDLO
Loutková pohádka
O perníkové chaloupce.
Kino Štìtí, zaèátek v 16.00, vstupné: 20 Kè.

11. - 12. 11. Muži v øíji, ÈR. Bez slivovice
nebude silnice aneb myslivci všech zemí,
spojte se! Nová èeská komedie z jihomoravské vesnice. Hrají: J. Plesl, P. Zedníèek, J.
Hanzlík, M. Vanèurová, J. Lábus. www.muzivriji.cz
13. 11. Dobøe placená procházka, ÈR.
Film Miloše Formana podle slavného divadelního pøedstavení Jiøího Šlitra a Jiøího
Suchého.
14. - 15. 11. Hanebný parchanti, USA, do
15 let nepøístupný. Øíkají si Parchanti a jsou
elitní jednotkou, která má za 2. svìtové
války nemilosrdnì vraždit nìmeckou elitu.
Nový film Quentina Tarantina plný krve,
potu, slz a touhy po pomstì Brad Pitt, Eli
Roth, Diane Kruger v jednom z nejúspìšnìjších filmù roku.
18. 11. Zastav a nepøežiješ 2 - Vysoké
napìtí, USA, do 12 nevhodný. Do tìla mu
vpravili jed, který ho zabije, pokud neudrží
své srdce v nepøetržitém stresu. Adrenalinová jízda, která vás nenechá vydechnout. V
hlavní roli Jason Statham.
19. - 20. 11. Únos vlaku 1 2 3, USA/Velká
Brit., do 12 let nevhodný. Kdo zachrání

Hlášení poruch veøejného osvìtlení
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.

SPORT

J. Novák - NOVA SP, Školní 496, Štìtí,
19. 11. RODINA ZÁKLAD STÁTU
Divadelní komedie divadla TMA Terezín.
Sál KS, zaèátek v 19.30, vstupné: 30 Kè.
23. 11. SPOLEÈENSKÉ ODPOLEDNE
PRO DÙCHODCE
Hraje: J.Zabilanský
Sál KS, zaèátek ve 14.00, vstup zdarma.
24. 11. R. Cooney: 1 + 1 = 3
Zájezd do Divadla U Hasièù.
Brilantní konverzaèní komedie o taxikáøi,
který je ženatý se dvìma ženami. Úèinkují:
M. Majzlík, L. Trojan, T. Valík, J. Révai, M.
Plánková.
Odjezd v 17.00 z Mírového námìstí. Vstupné vè. dopravy 470 Kè.

nabízí

- potøeby pro letní i zimní sporty
-sportovní obleèení a obuv
HI-TEC, LEGEA, UHL-SPORT
- fitness, funkèníprádlo
LITEX, APEX, MOIRA
- rotopedy, steppery,èinky,trampolíny
firmy INSPORTLINE

rukojmí z uneseného vlaku newyorského
metra? John Travolta vers. Denzel
Washington v remaku slavného filmu.
21. - 22. 11. Jánošík - Pravdivá historie,
SR/ÈR/Polsko, do 15 let nepøístupný.
Pøíbìh nejslavnìjšího zbojníka, který bohatým bral a chudým dával. Václav Jiráèek v
hlavní roli výpravného historického velkofilmu.
24. - 25. 11. Ulovit miliardáøe, ÈR. Miliardáøe touží ulovit každý i každá. Policisté,
novináøi, politici, umìlci, dámy i chlápci od
náboženství. Drzá komedie Tomáše Vorla
(Gympl). Hrají: T. Matonoha, E. Janeèková,
J. Mádl, B. Polívka, www.ulovitmiliardare.cz
26. - 27. 11. Vzhùru do oblak, USA. Pøivázal na svùj domek tisíce balonkù a vzlétl za
dobrodružstvím. Repríza jednoho z nejvìtších animovaných hitù roku. V ÈESKÉM
ZNÉNÍ. www.vzhurudooblak.cz
28. - 29. 11. Návrh, USA. Vyprší jí povolení
k pobytu v Americe a tak øeší, jak zùstat v
této skvìlé zemi dál? Sandra Bullock a
Ryan Reynolds v úspìšné romantické
komedii.

INZERCE
Nepøehlédnìte – PRACOVNÍ PØÍLEŽITOST – volejte na tel: 733 558 288
Vhodné i pro studenty, dùchodce a maminky na MD Na PC - www.internetjob.cz/kov
Pronajmu skromnì zaøízený pokoj ve Štìtí
za slušnou cenu. Tel.: 724 340 250.
Od 5. øíjna 2009 otevøena provozovna PEDIKÚRY, MANIKÚRY A MODELÁŽE NEHTÙ
v Domu s peèovatelskou službou ve Školní
ulici. Nízké ceny a kvalitní práce. Tel.: 607
534 662. Tìším se na Vaši návštìvu.
Pronajmu byt o velikosti 90 m2 (3+KK) v RD
ve Štìtí. Jedná se o vybavený byt s nábytkem, spotøebièi, atd. 2 pokoje, obývací
pokoj s kuchyòským koutem, samostatná
šatna, spíž, rozlehlá chodba, koupelna (sprchový kout i vana), WC. Dobré parkovací
podmínky pøed domem. Volný ihned. Možnost poslat foto. Tel.: 603 389 118
Prodám dveøe vchodové plastové vè.
zárubnì, 2 ks, bílé a hnìdé, èásteènì
prosklené, PC 7 a 15 tis. Kè, nyní 4800 Kè a
8800 Kè. Dále rùzná plastová okna. Vše
nové, pøebytky ze stavby. Pøivezu zdarma.
Tel: 777 106 709

BLAHOPØÁNÍ

- in-line brusle, skateboardy TRULY
- jízdní kola, pøilby, náhradní díly
SUPERIOR, VELAMOS, FAVORIT aj.
Provádíme servis a opravy kol!

Dne 26. listopadu 2009 oslaví 70. narozeniny naše drahá maminka, obìtavá manželka, laskavá a milující babièka a prababièka,
paní Hana Kuníková. Celá rodina pøeje do
dalších let hodnì zdraví, štìstí a mnoho spokojených chvil mezi námi.
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