Zpravodaj mìsta
roèník 7.

kvìten 2009

SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobèané
máme pøed sebou kvìten, považovaný za
jeden z nejkrásnìjších mìsícù v roce. Letos
k tomu pøispívá i krásné sluneèné poèasí,
kterého jsme se doèkali po dlouhé, zamraèené zimì. Vìøím, že pøíznivého poèasí využijete i k první plavbì po Labi na nové lodi
Porta Bohemica 1. O novém pøístavišti ve
Štìtí a o možnostech plavby po Labi se
doètete podrobnì na jiném místì Zpravodaje.
V bøeznu probìhlo první letošní zasedání
Zastupitelstva mìsta. Øešila se opìt øada
vìcí, které jsou potøebné pro další rozvoj
mìsta. Velice dùležité, i když pro veøejnost
ménì záživné, jsou zprávy o hospodaøení,

POZVÁNKA

zprávy finanèního výboru a rozpoètová
opatøení. Dobrou zprávou je, že mìsto je
finanènì zdravé a audit hospodaøení
mìsta, který provádìli pracovníci Krajského úøadu za rok 2008 byl bez pøipomínek.
Další, i když jen malý krùèek, byl uèinìn pøi
øešení stezky do Poèeplic. Mìsto bude mít
nyní možnost využít další kroky, které mu
umožòuje zákon, aby získal zbytek pozemkù a mohl zaèít budovat tolik potøebnou a
obyvateli Poèeplic oèekávanou stavbu
stezky pro pìší i cyklisty.
Zastupitelstvo mìsta schválilo odkup
objektu prodejny v Radouni, kde by mìl
opìt vzniknout obchod, malé pohostinství a
pøedevším klubové místnosti pro èinnost
osadního výboru a aktivní organizace
svazu žen v Radouni.
Pøipravuje se samozøejmì i øada dalších
akcí, a už to jsou tolik diskutované optické
sítì firem LtNet a Rio Média, dvì nová dìtská høištì, projekty revitalizace sportoviš a
koupalištì, rozšíøení parkoviš a další.
Budu velice ráda, když budete pøicházet z
dalšími podnìty na akce, které pøispìjí ke
zpøíjemnìní života ve Štìtí.

Vedení radnice mìsta Štìtí zve
veøejnost na prezentaci výsledkù
Analýzy volnoèasových aktivit a
pøedstavení navazujících projektù
mìsta Štìtí.
Program:
1. Zahájení
2. Výsledky Analýzy volnoèasových aktivit
3. Navazující projekty:
a) Modernizace Mìstského stadionu
b) Rekonstrukce Mìstského koupalištì
c) Revitalizace klidové zóny u Labe
d) Høištì pro dìti a mládež
Cílem je seznámit veøejnost s plány mìsta
Štìtí v oblasti volnoèasových aktivit a dát
veøejnosti prostor pro vyjádøení pøed
samotnou realizací jednotlivých projektù.
Zahájení prezentace 6. kvìtna 2009 od 17
hodin ve velkém sále Kulturního støediska
Štìtí.

Zdeòka Rulíšková, starostka

LOÏ DO ŠTÌTÍ PØIPLUJE NA PRVNÍHO MÁJE
Je to teprve rok, co se lze lodí z Litomìøic
dostat pohodlnì, a v pøíjemném poèasí i
romanticky, do Ústí nad Labem nebo Roudnice. Sdružení jmenovaných obcí, ke kterým patøí ještì Velké Žernoseky, zaèalo v
roce 2008 provozovat linkovou osobní lodní
dopravu pod názvem Labská paroplavební
spoleènost. V krátké dobì si lodní doprava
získala velkou oblibu. Letos se budou moci
komfortnì vodní cestou pøepravovat i
obèané Štìtí.
Nové pøístavištì bude vybudováno na
pravém bøehu Labe pøed mostem. Neèekejte žádné malé lodièky – pro novou sezónu je
pøipravena zbrusu nová loï Porta Bohemica 1, která pojme až 300 pasažérù! Kromì
obyvatel tak potìší zejména turisty a cyklisty, kteøí sem pøijíždìjí za okolní krásnou
krajinou a vínem. Na palubì je i restaurace,
kde se mùžete v prùbìhu plavby chutnì a
stylovì naobìdvat. Alespoò v turistické
sezónì, mimo ni se musíte spokojit s rychlým obèerstvením.
A kdy bude doprava zahájena? 1. kvìtna! V
15 hodin zakotví Porta Bohemica 1 poprvé
ve Štìtí, kde jí slavnostnì uvítá náš dechový orchestr s mažoretkami. Na velkolepou
akci jsou všichni obyvatelé Štìtí srdeènì
zváni, a už od 3. kvìtna budou moci dopravu i sami otestovat! A jaké jsou výhledy do

ZÁKAZ PITÍ ALKOHOLU

budoucna? V roce 2010 možná poplujeme
lodí ze Štìtí až do Mìlníka!
Petr Domorázek

Pranostiky na kvìten
1. 5. Prší-li na prvního máje, bude pozdìji
sucho a neurodí se víno.
14. 5. Pøed Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
15. 5. Žofie vína upije.
25. 5. Na Urbany pìkný teplý den - bude
suchý èervenec i srpen. Vinná réva nedbá
toho - bude mít vína mnoho.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol
milovníkem.
Jestli v máji neprší, èerven to dovrší.

Ve Štìtí se na nìkterých místech zakazuje pití alkoholu
Na základì mnoha žádostí obèanù pøijalo
Zastupitelstvo mìsta vyhlášku o zákazu
konzumace alkoholu na nìkterých veøejných místech. Výjimkou budou jen akce
poøádané nebo povolené mìstem. Zákaz
také neplatí 31. prosince a 1. ledna. A jakáže jsou místa, kde je odteï konzumace alkoholu pøestupkem? Zastupitelé se zamìøili
hlavnì na okolí škol, pøièemž zákaz se vztahuje na ulice Krátká, Dlouhá, U Tržnice,
Palackého, Ostrovní, Družstevní, pìší
zóna, ulice Obchodní, Bezruèovy sady,
Mírové námìstí, Husovo námìstí, Kostelní,
Pivovarská, 1. máje, 9. kvìtna, Komenského, Lukešova, Školní, Nové námìstí a na
pøilehlé ploše pøed obchodním domem, plocha pøed Mìstským kinem, autobusové
zastávky ve mìstì i místních èástech, plocha dìtského koutku v místní èásti Radouò,
areál Skateboard Parku u Labe a na ploše k
nìmu pøilehlého dìtského høištì.
Celý text vyhlášky naleznete na internetových stránkách mìsta nebo na vývìsce.
Petr Domorázek

MÌSTSKÝ ÚØAD ŠTÌTÍ
MÍROVÉ NÁMÌSTÍ 163, 411 08 ŠTÌTÍ
1. Mìsto Štìtí zveøejòuje zámìr pronájmu
nebytového prostoru è. 12, U tržnice 701
ve Štìtí pro obchodní úèely. Nebytový
prostor byl využíván pro prodej levného
textilu.
2. Mìsto Štìtí zveøejòuje zámìr pronájmu
nebytového prostoru è. 15, U tržnice 701
ve Štìtí pro obchodní úèely. Nebytový
prostor byl využíván pro realitní èinnost a
finanènictví.
3. Mìsto Štìtí zveøejòuje zámìr pronajmu
nebytového prostoru è. 17, U tržnice 701
ve Štìtí pro obchodní úèely. Nebytový
prostor byl využíván pro prodej fotomateriálu, foto potøeb, spotøební elektroniky a
zhotovování fotografií.
4. Mìsto Štìtí zveøejòuje zámìr pronájmu
nebytového prostoru è. 18, U tržnice 701
ve Štìtí pro obchodní úèely. Nebytový
prostor byl využíván pro prodej dìtského a
kojeneckého prádla. Nebytový prostor v
pøízemí o velikosti - 18,12 m2 prodejní plocha + 1,53 m2 ( sociální zaøízení ).
Výše nájemného za nebytový prostor èiní
500,00 – 751,54 Kè/m2/rok + ostatní prostory 250,00 – 375,71 Kè/m2/rok + ceny
sjednané smluvnì dle skuteèných nákladù. Cena nájemného bude navyšována o
koeficient inflace 1x roènì vždy k 1. 7.
kalendáøního roku. Zájemci o uvedený
prostor se mohou písemnì pøihlásit na
MìÚ Štìtí, nejpozdìji do 31. 5. 2009.
Své žádosti zasílejte k rukám pí. Šmejkalové, odbor MH a dopravy MìÚ Štìtí nebo
na e-mailovou adresu:
milena.smejkalova@steti.cz

O POHÁR MÌSTA ŠTÌTÍ
jubilejní XXV. roèník
soutìže hasièských družstev

30. kvìtna 2009
Mìsto Štìtí a Sbor dobrovolných hasièù
Štìtí si Vás dovolují pozvat na velkolepou
soutìžní pøehlídku hasièských družstev a
záchranné techniky v akci
PROGRAM
9:00 - slavnostní zahájení na Novém
námìstí
9:30 - prùvod jednotek a techniky mìstem a pøesun na stadion
10:15 - zahájení hasièské soutìže na
mìstském stadionu
Na mìstském stadionu bude k vidìní historická hasièská technika, dobové uniformy,
moderní zásahová vozidla a bohatý doprovodný program pro dìti i dospìlé.
PØIJÏTE HASIT NEJEN ŽÍZEÒ!!!

Slavnostní otevøení Domu s chránìnými byty ve Štìtí
V pátek 10. dubna byl slavnostnì otevøen
nový Dùm s chránìnými byty v ulici U
cementárny. Otevøení se zúèastnila krajská
radní, paní Jana Ryšánková, která má na
starost sociální záležitosti, zástupci mìsta,
zástupci dodavatele stavby, zástupci tisku a
další. Kompletní pøestavbou prošel pùvodní
dùm s peèovatelskou službou a k nìmu byla
pøistavìna nová èást s osmnácti chránìnými byty, které již pøivítaly své první obyvatele. V bezbariérovém objektu by mìl vzniknout v budoucnu i stacionáø pro seniory a
zdravotnì postižené a rovnìž jako pomoc
rodinám i tzv. odlehèovací služba. O obyvatele se bude starat nepøetržitá 24hodinová
peèovatelská služba. V letošním roce se
vybuduje ještì nové oplocení a dodìlají venkovní úpravy, aby senioøi mohli využívat i pøilehlou zahradu. Vìøíme, že se jim v novém
domovì bude líbit a budou v nìm spokojeni.
Zdeòka Rulíšková, starostka

První obyvatelka objektu, tøiaosmdesátiletá Elfrida
Jenèíková

VÝZVA – startovací byty
Vážení obèané,
odbor MH a dopravy MìÚ ve Štìtí stále nabízí možnost evidence žádostí o startovací
byty pro obèany našeho mìsta ve vìku do
35 let, kteøí se chtìjí osamostatnit a zvažují
v prùbìhu 5 let koupi bytu nebo v prùbìhu 5
let dojde ke kolaudaci jejich vlastního RD,
pøípadnì rekonstruovaného bytu. Rada
mìsta dne 26. 6. 2008 schválila nová pravidla pro startovací byty, která jsou zveøejnìna na webových stránkách mìsta (Bytová
politika; Pravidla pro pøidìlování startovacích bytù) a ve vývìsní skøíòce v pøízemí
budovy Mìstského úøadu. Zájemce o tento
typ bydlení na dobu urèitou 5 let, si mùže
vyzvednout formuláø „Žádost o nájem star

tovacího bytu“ u odboru MH a dopravy MìÚ
ve Štìtí, Mírové námìstí 163, 1. poschodí,
kanceláø è. 16 u pí. Šmejkalové nebo je
možné formuláø stáhnout z webových stránek mìsta (Formuláøe; Odbor místního hospodáøství a dopravy). Pokud žadatel splní
všechny podmínky dané v žádosti o startovací byt, bude zaevidován a písemnì mu
bude sdìleno poøadové èíslo jeho žádosti.
Startovací byty se uvolòují prùbìžnì, ale k
1. 9. 2009 bude ukonèen nájem zbylým uživatelù, kterým RM odsouhlasila ještì jeden
rok užívání startovacího bytu, a proto další
volné byty budou k dispozici od záøí 2009.

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ
V úterý dne 7. 4. 2009 pøivítala paní starostka Ing. Zdeòka Rulíšková s panem Luïkem
Èermákem v obøadní síni Mìstského úøadu
ve Štìtí 1. obèánka roku 2009 – dìvèátko
Nelu Ksenièovou, které byl pøedán zlatý øetízek - souèasnì byli uvítáni tito noví obèánci

mìsta Štìtí, jsou to Jakub Cízler, Eliška
Kabíèková, Matìj Frýda, Alžbìta Pìkná,
Ondøej Povondra, Matìj Šlapák, Marek
Holý, Natálie Veselá a Anna Nadeníková.
Všem pøejeme do dalšího života hodnì zdraví.

DÌTI CHTÌJÍ POMÁHAT
Na Základní škole T. G. Masaryka ve Štìtí probíhala po dobu tøí
mìsícù sbírka na soukromý útulek PSÍ DOMOV v Øepnici. Organizátorky se inspirovaly reportáží z litomìøické kabelové televize, ve
které dìti z jedné základní školy z Lovosic pøivezly pejskùm do øepnického útulku vánoèní dárek. Štìtské dìti od ledna do bøezna nosily do školy nejen finanèní pøíspìvky, ale také speciální stravu urèenou psùm a koèkám. Tøídní uèitelky celý prùbìh peèlivì zaznamenávaly, a ochotnì celé tøi mìsíce shromažïovaly peníze a krmivo.
Do akce se zapojili pøevážnì žáci z prvního stupnì a èásteènì i z druhého. Koneèná èástka, kterou se podaøilo i s pøispìním nìkterých
uèitelù vybrat, dosáhla výše 4 000 Kè. Kromì finanèních pøíspìvkù
dìti do školy také dopravily témìø 130 kg granulí, pøes 80 konzerv,
35 balíkù piškotù, 36 kapsièek a pøes 100 balení nejrùznìjších dobrot pro psy a koèky. Z každé zúèastnìné tøídy bylo vybráno sedm
dìtí, a na odpoledne 30. bøezna 2009 vypravila škola autobus do
Øepnice. Majitelé útulku manželé Maskulanisovi návštìvu ze Štìtí
už oèekávali a srdeènì pøivítali. Z rukou hlavní organizátorky Blanky
Pišvejcové pøevzali finanèní pøíspìvek a dovezené krmivo. Velkou
radost z návštìvy mìly nejen dìti, ale také psí obyvatelé útulku.
Paní Maskulanisová dìtem podala nejdùležitìjší informace o útul

ku, a ochotnì odpovídala na všeteèné otázky školákù. Dìti se na
místì dozvìdìly, komu pøesnì jejich finanèní pøíspìvek pomùže.
Peníze ze ètyø pìtin pokryjí náklady na operaci týraného štìnìte
Reka, jehož pøíbìh sleduje i televize Nova. Nutno dodat, že úspìch
celé akce stál na velké podpoøe ze strany uèitelù a rodièù. Ale pomáhat mùžeme všichni, proè nezaèít hned … www.psidomov.cz.
KJ

KOUZELNÁ NOC S ANDERSENEM

Mìstská knihovna ve Štìtí poøádala dne 3. dubna 2009 kouzelnou
noc s Andersenem. Pøipojila se tak k mezinárodnímu projektu u pøíležitosti oslav 204. výroèí narození dánského pohádkáøe H. CH.
Andersena. Tato akce vznikla na podporu dìtské èetby v rámci
Mezinárodního dne dìtské knihy. Cílem „nocování“ v knihovnì je
vzbudit v dìtech zájem o èetbu, ukázat jim krásu mluveného slova a
pùvab spoleèného hlasitého pøedèítání. A tak se øádilo v knihovnách, školách, družinách, domech dìtí a dìtských domovech Èech,
Moravy, Slovenska, Polska. Celkem na 820 místech.

V naší knihovnì spalo 27 ètenáøù ve vìku od 6 do 11 let. Podveèerní
a veèerní program byl velmi pestrý a bohatý. Nejdøíve si dìti vyrobily
z korkových špuntù vor, který anderseòácky ozdobily a poté pustily
po Labi jako zdravici všem spacím místùm. Kam však vory dopluly,
nevíme. Dalším bodem programu byla návštìva zdejšího kostela
Šimona a Judy. Díky otci Anselmovi si ètenáøi prohlédli interiér této
dominanty a dozvìdìli se øadu informací o její historii. Cestou do
knihovny jsme samozøejmì pozdravili náš rozkvetlý strom Andersenovník, který mìl v den akce narozeniny. Dostal od dìtí parádní
dort se ètyømi svíèkami. Po návratu se pokraèovalo ètením knihy
plné pøíbìhù Ferdy Mravence a jeho pøátel od Ondøeje Sekory.Tu
však neèetly knihovnice, ale dìti samy.Program byl také zpestøen
soutìžemi vìdomostními, ale i pohybovými. Samozøejmì, že se
dìti zapojily do vìdomostní soutìže na webovém portálu pro dìti
www.alik.cz. Na závìr nesmìla chybìt maškarní diskoška s následným vyhodnocením masek. Když byly dìti „unavené“, zakuklily se
do svých pelíškù a snažily se usnout. Na dobrou noc jim èetl Míra pøíbìhy z knihy Kubula a Kuba Kubikula od Vladislava Vanèury.
Ráno se dìti nasnídaly a poté odebraly domù.
Podìkování patøí maminkám dìtí, Pekaøství Marty Marešové, pracovnicím Centrální školní jídelny ve Štìtí za chutné peèivo. Dìti si
tak pochutnaly na perníku, mufinkách, bábovkách, roládách, rohlíècích a vánoèkách.
Zároveò dìkujeme sponzorùm: ØEZNICTVÍ NOVÁK, CUKRÁRNA
MONIKA, LUNA ÈERMÁK, LÉKÁRNA U SLUNCE, LÉKÁRNA POD
LÍPOU, ATELIÉR MOTÝL, PAPÍRNICTVÍ LINHART, PCL s.r.o. a M.
HANGOCOVI, kteøí podpoøili tuto mezinárodní akci.
Dík patøí také otci Anselmovi ze zdejší farnosti, který se dìtem s velkou trpìlivostí vìnoval.
Už se všichni tìšíme na 2. duben 2010! Že nevíte proè?
Ivana Roubíèková

POZVÁNKA NA TURISTICKÝ
LETNÍ TÁBOR „MALÝ PRINC“
Turistický oddíl TOM 21202 TULÁCÍ, Štìtí
poøádá pro všechny dìti ve vìku 6 - 18 let
letní tábor „MALÝ PRINC“. Tábor se koná v
termínu 11. 7. - 25. 7. 2009 v Novém Mìstì
nad Metují. Cena tábora je 3 700 Kè/14 dnù
pro èleny oddílu, 4 000Kè/14 dnù ostatní.
Více informací a pøihlášky získáte na
našem webu www.tulacist.cz, E.mail - tulacisteti@seznam.cz, Telefon: 775 668 423
(Macková Martina) nebo na našich
schùzkách, které se konají každou støedu
od 16:00 do 17:30 ve vìžovém domì, Straèenská ulice è. 613 (vìžák B). Na všechny
se moc tìšíme.

Pozvánka na fotbalová utkání na Mìstském stadionu ve Štìtí

UVIDÍTE V KINÌ
HRAJEME KAŽDÝ DEN MIMO SOBOTU
zaèátky pøedstavení v 18 hodin
Hrajeme se zvukem DOLBY STEREO SR
3. - 4. 5. - Spirit, USA, do 12 let nevhodný,
vstupné 65,- Kè. Pøíbìh zavraždìného policisty, který se vrací pomstít svoji smrt.
Ke každé zakoupené vstupence jako dárek
- malá porce popcornu zdarma!
5. - 6. 5. - Pøíbìh o Zoufálkovi, USA,
vstupné 60,- Kè. Malý myšák se rozhodl
konat velké skutky, chce zachránit princeznu. Animované dobrodružství. V ÈESKÉM
ZNÌNÍ .
7. 5. - Marley a já USA, vstupné 65,- Kè.
Všechno bylo perfektní, dokud se neobjevil
Marley.
10. - 11. 5. - Vévodkynì, - Velká Británie,
vstupné 70,- Kè. V našem manželství jsme
byli tøi. Historický film o životì praprapratetièky Lady Diany, ženy s podobným osudem.
12. - 13. 5. - Kurýr 3, Francie, vstupné 65,Kè. Jason Statham jako øidiè, který dopraví
cokoliv kamkoliv na cestì z jižní Francie na

KULTURNÍ AKCE
1. kvìtna, SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
LODNÍ SEZÓNY, Labské nábøeží
15.00 – slavnostní uvítání lodì a zahájení
lodní dopravy ze Štìtí
6. kvìtna, PREZENTACE VÝSLEDKÙ
ANALÝZY VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT
VE ŠTÌTÍ, sál Kulturního støediska
Po prezentaci budou pøedstaveny pøipravované projekty, zaèátek v 17.00

Ukrajinu s výbušným nákladem a ostrými
hochy v zádech.
14. - 15. 5. - El Paso, ÈR, vstupné 70,- Kè.
Romská vdova, matka sedmi dìtí sama v
boji proti úøadùm. Irena Horváthová, Linda
Rybová a David Prachaø v emociálním pøíbìhu o problematickém soužití romské
menšiny s bílou vìtšinou.
17. - 18. 5. - Sex Drive, USA, do 12 let
nevhodný, vstupné 65,- Kè. Bláznivá cesta
napøíè Spojenými státy za dívkou, která mu
slíbila první sex.
19. - 20. 5. - Strážci - Watchmen, USA/Vel.
Brit. do 15 let nepøíst. vstupné 65,- Kè. Celá
desetiletí lidstvo hlídali, ale když jsou ohrožení, musejí se bránit sami.
21. - 22. 5. - Rùžový panter 2, USA, vstupné 70,- Kè. Steve Martin je zpìt jako
inspektor Clouseau.
24. - 25. 5. - Normal, ÈR, mládeži do 15 let
nepøístupný, vstupné 70,- Kè. Pøíbìh
legendárního sériového vraha, který pùsobil na našem území. Jeden z nejoèekávanìjších èeských snímkù roku podle skuteèných událostí. V hlavních rolích Milan Kòažko, Pavel Gajdoš a v návratu na støíbrné
plátno Dagmar Havlová.

Veèerní program: HUDBA PRAHA, Baa &
Kalábùf nìžný beat, Doutnající paøezy,
zaèátek ve 20.00.
18. kvìtna, SPOLEÈENSKÉ ODPOLEDNE PRO DÙCHODCE, sál Kulturního støediska. úèinkuje J. Kaèanyi, zaèátek ve
14.00, vstup zdarma.

8. kvìtna, MÁJOVÁ ZÁBAVA, sál Kulturního støediska, úèinkuje Format, zaèátek ve
20 hod., vstupné 50,- Kè.

23. kvìtna, III. HISTORICKÝ DEN
„ŠTÌTSKÁ OSTREV“ & FOLKOVÉ
ODPOLEDNE, Husovo námìstí
10.00 - šermíøi, gotická hudba, tance, historické hry a pohádky pro dìti
15.00 - folkové odpoledne - Ginerva, Hozny,
Bran, Rangers, Kamelot, vstup zdarma.

12. kvìtna, PROMENÁDNÍ KONCERT
DECHOVÉ HARMONIE A MAŽORETEK
ŠTÌTÍ, Nové námìstí, dirigent MgA. J. Lhotský, vedoucí mažoretek T. Mikulský, zaèátek v 17.30

29. kvìtna, DÌTSKÝ DEN, Husovo nám.
14.00 - pohádka
15.00 - atrakce a hry, vstupné zdarma
18.00 - Monstra vs. Vetøelci, kino - animovaná komedie, vstupné 30,-Kè.

16. kvìtna, RADOUÒSKÁ POU aneb co
dovedeme, Radouò.
10.00 - atrakce, stánkový prodej, ukázky ruèních prací, soutìže, hudba …
20.00 - taneèní zábava se skupinou VIVASONG

30. kvìtna, XXV. ROÈNÍK HASIÈSKÝCH
DRUŽSTEV O POHÁR MÌSTA ŠTÌTÍ,
Nové námìstí, Mìstský stadion
9.00 - slavnostní zahájení na Novém
námìstí
9.30 - slavnostní prùvod na Mìstský stadion
10.00 - zahájení soutìží dospìlých
13.00 - zahájení soutìží mládeže
zmìna programu vyhrazena

16. kvìtna, dRAÈICE OPEN 2009 ZÁVOD ÈESKÉHO POHÁRU DRAÈÍCH
LODÍ, Sport areál Raèice. zaèátek ve 13.00.

26. - 27. 5. - Sedm životù, USA, do 12 let
nevhodný vstupné 70,- Kè. Will Smith v pøíbìhu muže s dìsivým tajemstvím, který se
rozhodne napravit své høíchy tím, že pomùže sedmi cizím lidem.
28. 5. - Pochyby, USA, do 12 let nevhodný,
vstupné 70,- Kè. Dramatický pøíbìh z prostøedí katolické školy o obvinìní ze zneužívání jejich žákù. Herecký koncert tøí hlavních pøedstavitelù: Meryl Streep, Philip S.
Hoffman a Amy Adams.
(5 oscarových nominací)
Animovaná komedie v rámci Dne dìtí ve
Štìtí
29. 5. - Monstra vs. Vetøelci, USA, vstupné 30,- Kè. Poplach! Na naší planetu opìt
zaútoèili mimozemšané. Ještì, že máme
obrovskou zásobárnu hrdinù. Jedno z nejlepších animovaných dobrodružství letošního roku V ÈESKÉM ZNÌNÍ.
31. 5. - Na pùdì aneb kdo má dneska
narozeniny? ÈR, vstupné 70,- Kè. Království odložených hraèek na pùdì ožívá, aby
zachránilo panenku Pomnìnku. Èeská
kombinovaná (animovaná/hraná) pohádka
nejen pro dìti od legendárního tvùrce Jiøího Bárty.

Pøipravujeme na mìsíc èerven:
4.6.
9.6.

Pøíbìhy vèelích medvídkù - pohádka
Promenádní koncert Dechové harmonie a mažoretek
14.6. O štìòátku Balynce – nedìlní pohádka pro nejmenší
20.6. 45 let bigbítu ve Štìtí - koncert štìtských kapel u Labe
22.6. Spoleèenské odpoledne pro dùchodce
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sobota odpoledne 16. 5. 2009, kanál Raèice
Úèinkuj?: HUDBA PRAHA, Doutnající paøezy,
Baa & Kalábùf nìžný beat

NÁPADNÁ

Dne 16. 4. 2009 vylosovala ze správnì vyluštìných køížovek paní
starostka Ing. Zdeòka Rulíšková tøi výherce dubnové tajenky: jsou
to paní Kvìta Kopecká, Družstevní 643, Štìtí, paní Anna Èechlovská, Hejdukova 32, Litomìøice a paní Zdeòka Tomášková, Školní
496/D, Štìtí. Výherci si své ceny mohou vyzvednout v kanceláøi
odboru kultury, Dlouhá 689, Štìtí. Správné znìní tajenky bylo
MOKRÝ DUBEN HOJNOST OVOCE. Vylosovaným blahopøejeme
k výhøe.

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. kvìtna
2009. Z úspìšných luštitelù vylosujeme 3 výherce.

VZPOMÍNÁME
Dne 8. kvìtna uplyne neuvìøitelných 20 let,
kdy nás neèekanì opustil pan Josef Sankot
ze Chcebuze. Stále vzpomínají dcery Helena a Alena s rodinami.
Dne 10. kvìtna 2009 uplynou ètyøi smutné
roky od chvíle, kdy utichlo laskavé srdce
našeho milého tatínka a dìdeèka, pana Vladimíra Šastného ze Štìtí. S láskou a úctou
vzpomínají dcery Marie a Vlaïka s rodinami. Dìkujeme všem, kdo vzpomene s námi.
Odešlas maminko neznámo kam, vzpomínka na tebe zùstane, vzpomínka krásná,
maminko milá, ty že jsi pro mne vždycky jen

žila. Dne 12. kvìtna 2009 vzpomenu, že již
pøed 24. smutnými roky odešla bez slùvka
rozlouèení, tam odkud návratu již není. Tam
tiše spí moje milovaná máma, maminka
paní Herta Kohoutová roz. Heidová ze Štìtí,
U stadionu 483. Na její zlaté srdíèko, obìtavost, za všechnu lásku, co celý život vìnovala mnì. Dìkuje a s úctou a láskou stále
vzpomíná syn Slavomil.
Dne 20. kvìtna uplynul 1 rok od úmrtí pana
Miroslava Staòka. Stále vzpomíná manželka a syn.
Dne 18. 5. 2009 uplyne 16 let co nás navždy
opustil pan František Doležal. Dne 26. 5.
2009 uplyne 19 let co od nás navždy odešla
paní Marie Doležalová. S láskou a úctou
vzpomínají dìti s rodinami.

RADOUÒSKÁ POU *
… aneb co dovedeme …to pøedvedeme …
pracujeme, tancujeme, spoleènì se radujeme

V SOBOTU 16. KVÌTNA 2009
od 10,00 hodin do rána 17. kvìtna 2009
na návsi a pøilehlých ulicích.

Novì 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.
Prodám garáž pod nádražím ve Štìtí tel.
728 435 172.

Soutìžní kupon
Jméno a pøíjmení: _________________________________
Adresa: _________________________________________
Správné znìní tajenky: _____________________________

Prodám – RD 3 + 1 v obci Velký Hubenov.
Nová plastová okna, dlažby, obklady. Nové
rozvody instalací, voda, topení, elektro.
Sklep, kotelna, dílna. Zahrada 265 m2. Obec
leží 10 km od Štìtí, dostupnost autobusem.
Tel. 736 273 017.
Pronajmu dlouhodobì byt 3+1. Informace
na telefonním èísle 777 272 785.

K EXPRES PÙJÈCE POJIŠTÌNÍ
SCHOPNOSTI SPLÁCET
NA ROK ZDARMA.

PÙJÈTE SI NAPØÍKLAD
70 000,- ZA 1 222,- MÌSÍÈNÌ

V GE Money Bank víme, že každý potøebuje
bezpeèí a jistotu. Proto vám teï nabízíme
Expres pùjèku a zdarma rok pojištìní
schopnosti ji splácet . Rychle a bez obav si tak
mùžete pùjèit napøíklad 70 000,- za 1 222,mìsíènì. RPSN je 14,12 % a délka splácení
84 mìsícù. Nabídka platí do 30. 6. 2009.
Pøijïte si pro svoje peníze do GE Money Bank
ještì dnes. Všechno je jednoduché, když
si rozumíme.
Rozumíme si.
www.gemoney.cz

infolinka: 844 844 844

GE Money Bank

GE Money Bank Lovosice
Osvoboditelù 1191, 410 02 Lovosice
tel.: +416 574 910

GE Money Bank Litomìøice
Mírové námìstí 1, 412 01 Litomìøice
tel.: +416 725 610

GE Money Bank Roudnice nad Labem
Øipská 9, 413 01 Roudnice nad labem
tel.: +416 809 150

GE Money Bank Štìtí
Nové námìstí 703, 411 08 Štìtí
tel.: +416 812 030

Jízdní øád lodi PORTA BOHEMICA 1
Litomìøice
Lovosice
Píšany
V. Žernoseky
Ústí n. L. - Vaòov
V. Žernoseky
Píšany
Lovosice
Litomìøice

pondìlí

úterý

støeda

ètvrtek

pátek

sobota

nedìle

9:00
10:05
10:50
11:20
12:30
13:50
14:10
15:00
15:40

-

9:00
10:05
10:50
11:20
12:30
13:50
14:10
15:00
15:40

-

9:00
10:05
10:50
11:20
12:30
13:50
14:10
15:00
15:40

9:00
10:05
10:50
11:20
12:30
13:50
14:10
15:00
15:40

-

-

9:00
11:40
13:25
14:45
16:00

-

9:00
11:40
13:25
14:45
16:00

-

-

9:00
11:40
13:25
14:45
16:00

Litomìøice
Roudnice n. L.
Štìtí
Roudnice n. L.
Litomìøice

Èasy odjezdù se mohou mírnì lišit vlivem povìtrnostních podmínek a stavu hladiny øeky Labe.
Loï jezdí
Kvìten
Èerven
Èervenec, Srpen
Záøí
Øíjen

Pá,So, Ne
Èt, Pá, So, Ne
každý den
Èt, Pá, So, Ne
So, Ne

Ceník jízdného
Litomìøice
Litomìøice
Lovosice
Píšany
Velké Žernoseky
Vaòov

60
110
120
160
Litomìøice

Litomìøice
Roudnice n. L.
Štìtí

Lovosice
60

Píšany
110
60

60
70
140

30
100

Roudnice n. L.
140

140
220

110

Pøíplatky

Kolo, pes, koèárek

Slevy

Dìti v doprovodu rodièù 0 - 6 let
Dìti v doprovodu rodièù 6 - 15 let
Dùchodci, studenti
Skupiny nad 30 osob
Skupiny nad 40 osob
Školní skupiny

Loï nejede ve dnech 6. 6. 2009 a 13. 6. 2009.

Štìtí
220
110

V. Žernoseky
120
70
30

Vaòov
160
140
100
80

80

www.osobni-lod.cz
tel. 602 215 782, 602 281 626

20
100%
50%
10%
15%
20%
25%

Ceny jsou uvedeny v CZK vèetnì pøíslušné DPH.

Beseda pro sluchovì postižené

LETNÍ ODSTÁVKY 2009
Tak jako každoroènì s pøicházejícím koncem topné sezóny nás èekají práce na údržbì tepelného hospodáøství, o kterých bych
vás chtìl krátce informovat. V letošním roce
pøipravujeme rozsáhlou opravu rozvodného tepelného zaøízení v oblasti ulice Školní.
Jedná se o výmìnu distribuèního potrubí
tepla a teplé vody pro bytové domy, lékárnu
a Základní školu. Práce na opravì rozvodù
budou probíhat za provozu stávajícího zaøízení, pouze v dobì pøepojení na nové rozvodné zaøízení musíme poèítat s omezením dodávek mimo rámec harmonogramu
plánovaných odstávek. Dotèení odbìratelé
budou vèas informováni o termínu a délce
omezení dodávek teplé vody prostøednictvím informaèních tabulí v domech.
Druhým rozsáhlejším zásahem do centralizovaného zásobování teplem mìsta Štìtí,
bude realizace pøeložky horkovodního pøivadìèe vyvolaného výstavbou Domova mládeže zdejší Vyšší odborné školy obalové
techniky a Støední školy ve Štìtí. Omezení
dodávek z dùvodù pøepojení pøeložky horkovodního pøivadìèe plánujeme v prùbìhu
mìsíce èervna s délkou maximálnì dva
dny. Uvedeným omezením dodávek tepelné energie a teplé vody budou dotèeni
všichni odbìratelé mìsta Štìtí.

Letní odstávky sekundárních výmìníkových stanic ve Štìtí – 2009
SVS 1

S tra èe n sk á , Š k oln í

SVS 2
SVS 3

M á ne so v a, A lš ov a
Dr u žs tev n í, B ez r uè ov y s ad y, H or ov a , P o lsk é
ar m á dy
ÈS A , O str ov n í, Hu s ov o n ám ìs tí, N ov é
ná m ì stí, K os teln í
9.k vì tna , P iv o va rs k á, D lou há , 1. m áje ,
V iniè n á, K rá tká , M ír ov é n ám ìs tí, C ihe lná
P ala c ké ho , L u ke š ov a, P iv ov ar s ká , 1. m á je,
Ra d ou òs k á, S m e ta no v a
Lu k eš ov a , P iv ov a rs k á, 9 . k vì tna ,
K om en s ké ho , P a lac k éh o
U s tad ion u
Š k oln í
Jir á sk o va
Š k oln í

SVS 4
SVS 5
SVS 6
SVS 7
SVS
SVS
SVS
SVS
SVS

20
25
37
41
P r ád eln a

1 .6. – 5.6 .
8.6 . – 12 .6 .
1 5.6 . – 1 9 .6 .
2 2.6 . – 2 6 .6 .
29 .6. – 3 .7 .
7.7 . – 10 .7 .
1 3.7 . – 1 7 .7 .
2 0.7 . – 2 4 .7 .
2 7.7 . – 3 1 .7 .
3 .8. – 7.8 .
1 0.8 . – 1 4 .8 .
2 4.8 . – 2 8 .8 .

V prùbìhu letního období budou provádìny
opravy na jednotlivých výmìníkových stanicích dle harmonogramu odstávek. Odstávky jsou plánovány do jednotlivých èástí
mìsta s délkou jednoho týdne. Skuteèné
omezení dodávky teplé vody v dobì provádìní údržbových prací však pøedpokládáme
maximálnì na dva až tøi pracovní dny v dané
lokalitì. Úèelem letních odstávek je pøipravit
zaøízení do další topné sezóny tak, abychom mohli zabezpeèit kvalitní a nepøetržité
dodávky s minimem nepøedvídaných událostí.
Aktuální informace o probíhajících èinnostech mùžete také získat na webových stránkách spoleènosti – www.rate-steti.cz

Dne 30. 3. 2009 probìhla výše uvedená
specifická akce, kterou poøádáme pravidelnì jednou do roka. Pøednášející p. J. Paur
seznámil pøítomné s rùznými typy sluchadel. Názornì pøedvedl zacházení se sluchadlem, jeho údržbou a seznámil posluchaèe s desaterem pro sluchovì postižené.
Na místì též prohlédl nefunkèní èi poškozená sluchadla a provedl drobné opravy. Prùkazky s pøeškrtnutým uchem - znak neslyšících a nedoslýchavých – nejsou bohužel k
dispozici. Problémy na úøadech, Èeské poštì, u lékaøe apod. musí klient øešit upozornìním "špatnì slyším, mluvte pomalu a hlasitì". Vzhledem k pøínosným informacím
budeme akci poøádat i v pøíštím roce.V bezbariérovém Informaèním centru pro handicapované a seniory ve Štìtí, Školní 700
(DPS, suterén) si mùžete zakoupit baterie,
olivky, trubièky a získat informace o opravnách i legislativních zmìnách. Jsme pøítomni každý ètvrtek od 10 - 12 hod. mimo
prázdnin.
Za MO STP v ÈR o. s. Štìtí E. Reifová

CELÉ ÈESKO ÈTE DÌTEM

Michal Štajnc, RATE s.r.o.

PØEHLED LETNÍCH TÁBORÙ 2009
organizovaných Domem dìtí a mládeže ve Štìtí
6. 7. - 20. 7.

Letní tábor rybáøù – Nová Oleška

2 000 Kè

10. 7. - 17. 7.

Tábor pro nejmenší – Sloup v Èechách

2 200 Kè

26. 7. - 8. 8.

Léto plné pohádek Vižòov 2009

3 400 Kè

24. 7. - 2. 8.

Velká plavba po Berounce

2 950 Kè

10. 7. - 17. 7.

Soustøedìní Zú kopaná - Sloup v Èechách

2 200 Kè

12. 7. - 18. 7.

Soustøedìní mažoretek - Jiøetín pod Jedlovou

1 700 Kè

Pøihlášky a bližší informace Vám rádi poskytneme pøímo u nás v DDM, na www.ddmsteti.cz
nebo na telefonu 416 810 440.

Den dìtí se blíží!
Dùm dìtí a mládeže ve Štìtí ve spolupráci s
Kulturním støediskem pøipravuje jako každý
rok oslavy Dne dìtí. Zábavné odpoledne
plné soutìží a odmìn na Husovì námìstí.
Tímto žádáme sponzory, kteøí jsou ochotni
nám pomoci pøi zajištìní finanèním darem
nebo nákupem sladkostí, aby nás kontaktovali. Budeme rádi za každou pomoc a díky
vašim štìdrým darùm doufáme, že se nám
podaøí znovu rozzáøit oèi našich nejmenších.
Arazimová a Janatová - pracovnice DDM

V rámci celostátního projektu „Celé Èesko
ète dìtem“ poøádala knihovna dne 17. 3.
2009 ve spolupráci se zdejšími základními
školami akci „Dìti dìtem“. Zájem projevily 2
školy – ZŠ Školní a SpZŠ.
Žáci tìchto subjektù si pøipravili pro pøedškoláky hodinové pásmo plné pohádek a pøíbìhù. A tak spoleènì zabloudili do hlubokého lesa ke Karkulce a hladovému vlkovi, ale
také k Ferdovi Mravencovi, brouku Pytlíkovi
a jejich pøátelùm. Svá krátká vystoupení
obohatili dramatickými prvky, øíkadly, básnièkami, písnièkami a taneèkem.
Také pracovníci knihovny si pøipravili pro
dìti MŠ a SpZŠ pohádku Jak šla basa do
svìta. Hodinový poøad se konal v kouzelném sklepì knihovny ve dnech 23. - 27.
bøezna 2009.
Smyslem projektu není jen propagovat hlasitou èetbu knih dìtem, ale pøedevším
vychovávat je v budoucí ètenáøe, vzbudit v
nich chu ke ètení a dále ji udržovat a podporovat.
Na závìr dìkujeme všem žákùm a uèitelkám jmenovaných škol, kteøí se podíleli na
pøípravì a realizaci tohoto projektu.
Ivana Roubíèková
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