Zpravodaj mìsta
roèník 7.

èervenec - srpen 2009
45 LET BIGBÍTU VE ŠTÌTÍ

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobèané,
dostáváte do rukou toto prázdninové dvojèíslo, na jehož stránkách bychom Vás
rádi informovali o dìní ve mìstì. Jedním
z dùležitých krokù pro chod mìsta je zasedání zastupitelstva. To se tentokrát konalo ve ètvrtek 25. èervna. Na tomto jednání
se vyøešily mnohé otázky, které jsou velice dùležité pro další smìøování mìsta.
Z investièních akcí se jednalo pøedevším
o odkanalizování našich místních èástí.
Kromì Hnìvic dnes nemá ani jedna naše
místní èást kanalizaci. Z hlediska dalšího
rozvoje tìchto èástí je odkanalizování
nezbytností. Rozprava nad tímto bodem
byla opravu velmi bouølivá, protože i pøes
pøedpokládanou dotaci by mìsto muselo
ze svého rozpoètu vynaložit znaèné
finanèní prostøedky. Do diskuse se zapojila i øada obèanù z místních èástí. Zastupitelé se nakonec rozhodli pro budoucnost
našich místních èástí a schválili zahájení
pøíprav této akce.
Dalším z velmi diskutovaných bodù byla
zmìna územního plánu na ploše stávajícího autobusového nádraží. O tuto
zmìnu požádala spoleènost Lidl. Podle
dosavadního územního plánu tato spoleènost nesmìla použít svùj pozemek pro
výstavbu obchodu. Bìhem vypjaté rozpravy padaly argumenty pro i proti. Poukazovalo se na problematické dopravní
øešení, na hluk i další možné negativnídopady. S výstavbou nákupního centra poèítá stávající územní plán v lokalitì u prádelny. Zastupitelé s ohledem na tyto argumenty zmìnu neschválili.
Na programu bylo i projednání zmìn
dvou vyhlášek. Nejprve se projednávala
zmìna vyhlášky o zákazu používání alkoholických nápojù, kde dochází ke zpøesnìní v èlánku 5. Ten specifikuje, kdo udìluje výjimku. Následovala nová vyhláška,

kterou se upravují pravidla pro pohyb psù.
Návrh oproti pøedchozí vyhlášce upravuje
používání náhubkù pro psy na veøejném
prostranství. Vychází tak vstøíc majitelùm
psù, kteøí poukazovali na pøílišnou a zbyteènou pøísnost pøedchozí vyhlášky. Blíže
se této vyhlášce vìnuje samostatný èlánek v tomto èísle Zpravodaje.
Byla stanovena i nová pravidla pro prodej
garáží. Ty nyní umožní odprodat garáže v
majetku mìsta nejprve jejich souèasným
nájemcùm. Pouze v pøípadì, že tuto možnost nájemce v období jednoho roku nevyužije, bude garáž prodána ve veøejné soutìži.
Celé jednání trvalo témìø 4,5 hodiny a
mìlo celkem 22 bodù programu. I pøes tuto
délku øada obèanù vytrvala a podílela se
na diskusi nad jednotlivými tématy až do
konce. Pøijïte pøíštì i vy ovlivnit dìní ve
mìstì, další jednání Zastupitelstva mìsta
je naplánováno na 17. záøí.
Ani o prázdninách se práce ve mìstì nezastaví, bude probíhat øada investièních
akcí. Pøedevším probìhne rekonstrukce
Základní školy Ostrovní, budeme rekonstruovat dìtské koutky a høištì, opraví se
další èást chodníkù, v kinì dojde k výmìnì
120 sedadel a samozøejmì se budou pøipravovat projekty k žádostem o dotace na
pøíští rok.
Pøeji Vám klidné a sluneèné prázdniny a
pohodovou dovolenou!
Petr Domorázek, místostarosta

Turnaje neregistrovaných hráèù ve stolním tenise
Od ledna tohoto roku se ve Štìtí po delším èase opìt obnovily turnaje neregistrovaných
hráèù ve stolním tenise. Turnaje se konaly každý mìsíc v prostorách Oddílu stolního tenisu
SK Mondi pod novou tržnicí, které nabízí možnost si zahrát na 9 stolech.
Prvních 8 hráèù z každého turnaje získalo pomìrný poèet bodù, které se sèítaly, a po
posledním turnaji v kvìtnu z nich byli vyhlášeni nejlepší tøi, kteøí obdrželi vìcné ceny. Celkovými vítìzi se stal Láïa Holer pøed Vladimírem Hausnerem a Miloslavem Celbou, kteøí si
vybojovali hlavní ceny.
Turnaj provázela výborná sportovní a kamarádská atmosféra. Bohužel byl turnaj trochu
poznamenán trvale klesající úèastí hráèù.
Druhý roèník je plánován od øíjna 2009 do dubna 2010 (7 turnajù). Pøesné termíny budou s
pøedstihem oznámeny.
Podrobnìjší informace: www.sk-steti.cz
Libor Novák

Foto: Matìj Dvoøák / The Postmen

Kdo pøišel v sobotu 20. èervna k Labi, mohl
prožít dvanáctihodinový maratón hudby za
úèasti patnácti štìtských kapel v rámci
oslav 45 let bigbítu ve Štìtí.
A nelitoval. Poèasí pøálo, hudba hrála, pivo, i
když pomalu, teklo a jídla bylo taky dost.
Nezbývá než podìkovat všem, kteøí se jako
hudebníci, poøadatelé nebo jako diváci koncertu zúèastnili a vytvoøili tak nádhernou
atmosféru plnou pohody.
Radek Kulhánek, KS Štìtí

VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ
Tajemník Mìstského úøadu ve Štìtí
vyhlašuje dle zák. è. 312/2002 Sb.
výbìrové øízení na obsazení místa
REFERENT - PROJEKTOVÝ MANAŽER
Bližší informace naleznete na úøední
desce, dále na webových stránkách
mìsta www.steti.cz a na infokanálu
mìsta Štìtí.

PRAVIDLA PRO PRODEJ GARÁŽÍ
Zastupitelstvo mìsta schválilo na svém jednání dne 25. èervna „Pravidla pro prodej
samostatných garáží a nebytových prostor
– garáží v prostorovì vymezené èásti budovy“. Tato pravidla umožòují prodat garáže v
majetku mìsta za cenu dle znaleckého
posudku po dobu jednoho roku pouze stávajícímu nájemci. Stávající nájemci budou
vyrozumìní písemnì na adresu uvedenou v
nájemní smlouvì, ledaže by mìstu byla
známa jiná adresa nájemce garáže. Po uplynutí jednoroèní lhùty bude garáž nabídnuta
k odprodeji prostøednictvím výbìrového
øízení. V tomto pøípadì bude rozhodujícím
kritériem nabídnutá cena, ta ale nesmí být
nižší než cena stanovená znaleckým
posudkem. Úplné znìní pravidel naleznete
na úøední desce nebo na stránkách mìsta:
www.steti.cz
Petr Domorázek

MÌSTSKÁ KNIHOVNA
vyhlašuje soutìž pro dìti
Prázdninový cestovní herbáø rostlin

VEØEJNÁ SLUŽBA
V lednu tohoto roku vzešla v platnost novela zákona o pomoci v hmotné nouzi. Upravuje podmínky pro udìlování finanèního pøíspìvku tak, že po pøekroèení doby šesti mìsícù, po kterou daná osoba podporu pobírá, se hodnota sníží z èástky 3126 korun na èástku existenèního minima ve výši 2020 korun. K odstavci zákona byly pøipojeny nìkteré výjimky, díky nimž
se hodnota dávky v hmotné nouzi automaticky nesníží. Tou nejvýznamnìjší je podmínka
výkonu takzvané veøejné služby, institutu vzniklého z podnìtù mnoha starostù, kteøí chtìli
využít pro blaho obce osoby dlouhodobì závislé na sociálních dávkách. Rada mìsta Štìtí
vznik veøejné služby schválila, pøestože ke zøízení nemá ze zákona povinnost. Obèanùm
pobírajícím pøíspìvky je tak umožnìno prokázat snahu vymanit se z nepøíznivé sociální situace a udržet si pracovní návyky. Novela zákona stanovuje minimální rozsah výkonu veøejné
služby na 20 hodin mìsíènì. Nastavena však byla hranice 30 hodin, což ve výsledku znamená, že si klient pøijde až na 3679 korun. Dne 1. èervence uplynula šestimìsíèní lhùta, ke
které se vztahují podmínky pro výši udìlené dávky v hmotné nouzi. To znamená, že vìtšina
tìchto klientù už musela s mìsíèním pøedstihem vykonávat veøejnou službu. Odbor místního hospodáøství a dopravy má na starost koordinaci veškerých prací. V prvním zkušebním
mìsíci byly do akce nasazovány osoby vždy po deseti a pod dohledem povìøené osoby provádìly rùzné úklidové práce ve mìstì. Tøicetihodinová pracovní doba za jeden mìsíc pøipadající na jednotlivce není vysoká, každý zájemce by tedy mìl mít šanci k výkonu èinnosti
dostat. Chystá se rozšíøení poètu o dalších deset pracovníkù na den. Zøízení této služby s
sebou také pøineslo mnoho nových administrativních povinností jak zamìstnancùm mìstského úøadu, tak lidem pobírajícím dávky. Každý mìsíc je nutné znovu uzavírat pracovní
smlouvy a dohlížet nad poètem odpracovaných hodin. Zájem o tuto službu je zatím veliký.
Sami pøíjemci dávek novinku vítají nejen z dùvodu možného nárùstu dávky, ale také proto,
že èást dne mohou využít smysluplnìji prací.

Letní prázdniny jsou za dveømi, a pøed
vámi je 62 dní oèekávaného sluníèka, koupání, cestování a jiného dobrodružství. Je
to období relaxace, nového poznání a
seznamování.
Pokud se budete toulat pøírodou, máte jedineènou možnost nasbírat rùzné rostliny,
vylisovat je a založit herbáø. Pokud tvoje
sbírka bude obsahovat nejménì 20
suchých a vylisovaných rostlin vèetnì
jejich názvu, pøijï se pochlubit do knihovny.
POZOR NA STÁTEM CHRÁNÌNÉ ROSTLINY! TY SBÍRAT NESMÍŠ!
Podmínky soutìže:
· herbáø odevzdej v dìtském oddìlení
MìK do 9. záøí 2009
· nezapomeò uvést jméno, pøíjmení, vìk,
bydlištì a školu, kterou navštìvuješ
· vyhlášení výsledkù prázdninové soutìže: 14. 9. 2009

fj

SMS InfoKanál
mìstský rozhlas v mobilu
Od 1. èervna zahájilo mìsto Štìtí zkušební
provoz služby SMS InfoKanál. Tato nová
moderní služba umožòuje zasílání dùležitých informací z radnice na zaregistrovaná
èísla mobilních telefonù formou krátkých textových zpráv (SMS). Jedná se o alternativu
k stávajícímu mìstskému rozhlasu. Takto
rozesílané zprávy si Vás najdou prakticky
kdekoliv, což je výhodné zejména pro ty,
kteøí tráví vìtšinu èasu mimo naše mìsto. V
dnešní dobì, kdy mobilní telefony používá
témìø každý, Vám nabízíme efektivní a rychlý systém zveøejòování dùležitých informací. Jak mùžete službu získat? Staèí, když
odešlete jedinou textovou zprávu z mobilního telefonu, na který chcete zprávy zasílat,
a registrace je hotova. Stejným zpùsobem
mùžete službu kdykoliv zrušit.
Pro pøihlášení odešlete textovou zprávu ve
tvaru:
IK STETI REG T1
pro obèany s trvalým pobytem na území
mìsta Štìtí
IK STETI REG T2
pro obèany s trvalým pobytem na území
místní èásti Brocno, Èakovice, Hnìvice,
Chcebuz, Poèeplice, Radouò, Straèí,
Újezd, Veselí
na telefonní èíslo 605 733 680

RADOUÒSKÁ POU
Po dlouhých patnácti letech se do místního
ženského kolektivu s názvem Radouòské
baby vrací život. Pod neoficiálním názvem
se skrývá Základní organizace Radouò,
odnož celorepublikového sdružení Èeský
svaz žen. V souèasné dobì pùsobí ve zdejší
skupinì 26 èlenek ve vìkovém rozmezí od
21 do 71 let. V rámci celoroèní èinnosti se v
sobotu 16. kvìtna uskuteènila na návsi obce
Radouò pou. Již od dopoledních hodin si
zde každý mohl prohlédnout všelijaké exhibice a ukázky rozlièných prací. Umìlecký
øezbáø tvoøil døevìnou sochu ženy, košíkáø
uèil zájemce plést proutìné výrobky. Zajímavé byly jistì funkèní parostroje, a také
malá pojízdná vlaková souprava, na které
se vozily dìti a dospìlí. Nechybìly ani soutìže. Ženy upekly znamenité koláèe a pro
návštìvníky nebylo jednoduché zvolit ten
nejlepší. Kulturní program zahájili Beøkovští
ze Šebíøova s tradièními šermíøskými boji a
dobovými tanci. Celá ves se v další èásti
dne vydala do pouového prùvodu ulièkami
Radounì. Zazpíval dìtský folklórní soubor
ZUŠ Mìlník a svými kroutivými kreacemi se
pochlubily bøišní taneènice. Dìti se kromì
kolotoèe tìšily i ze zábavných her, sladkých
pamlskù a soutìží. Veèer byl vìnován
poslechu muziky a tancování, do rytmu
hrála kapela VIVASONG Víti Vávry. „S úèastí jsme my, Radouòské baby, velice spokojené. Pøijeli návštìvníci ze Štìtí a širokého
okolí i pøesto, že se ve stejnou dobu konala

Pro odhlášení odešlete textovou zprávu ve
tvaru:
IK STETI ODREG

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

Foto: Zdenìk Foøt / Koláèe pro návštìvníky

sportovní akce. V pøíštím roce plánujeme
další roèník, nadále však spoléháme na
pomoc sponzorù a v neposlední øadì dobrovolníkù pøi organizaci,“ øekla Hana Havíøová, pøedsedkynì ZO Radouò.
fj

Vylosování výhercù
Dne 15. 6. 2009 vylosovala ze zaslaných a správnì vyluštìných køížovek paní starostka
ing. Zdeòka Rulíšková tøi výherce èervnové tajenky jsou to Kateøina Duchnová, Husovo
námìstí 117, Štìtí, Jiøina Neradová, ÈSA 513, Štìtí a Ivan Homoliak, Družstevní 523,
Štìtí. Výherci si své ceny mohou vyzvednout v kanceláøi odboru kultury na Kulturním
støedisku, Dlouhá 689, Štìtí. Správné znìní tajenky bylo THE POSTMEN. Vylosovaným
blahopøejeme k výhøe.
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PROJEKTY NAVAZUJÍCÍ NA ANALÝZU VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT II
V pøedchozím èísle Zpravodaje mìsta Štìtí, jsme se vìnovali projektùm modernizace Mìstského stadionu, rekonstrukce Mìstského
koupalištì a revitalizace klidové zóny u Labe. Nyní bychom rádi
pøedstavili plány mìsta v oblasti dìtských a sportovních høiš a kulturního vyžití obyvatel mìsta.
Na jednu ze zásadních otázek v Analýze volnoèasových aktivit, kam
by mìlo mìsto investovat, odpovìdìlo témìø 23% dotázaných, že
do dìtských høiš.
Na základì této potøeby mìsto pøipravuje:
a) pokraèovat v realizaci nových dìtských høiš pro nejmenší dle
pøísných evropských norem - více naleznete v samostatném èlánku
v tomto èísle
b) pokraèovat v rekonstrukcích veøejných sportovních høiš pro
vìtší dìti a mládež, v letošním roce v ulici Družstevní a 2 høištì v ulici
Litomìøická

Jako další významný výsledek Analýzy volnoèasových aktivit je
vysoká návštìvnost tìlocvièen a høiš základních škol.
Témìø 14% dotázaných, kteøí se vìnují nesportovním aktivitám,
uvedlo jako nejèastìjší volnoèasovou aktivitu návštìvu místního
mìstského kina a jako dobu návštìvy kina byl v 62% uveden víkend. Mìsto pøipravuje investici do 120 nových sedadel s termínem otevøení od záøí tohoto roku. Dále dojde v období øíjna a listopadu ke
zmìnì provozní doby v kinì. Bude se promítat od úterý do nedìle.
Pùjde o zkušební provoz. Podle výsledkù návštìvnosti se pak
vyhodnotí, zda pùjde zmìnu o trvalou. Odbor kultury by v horizontu
5 let rád pokraèoval v modernizaci kina s cílem plnì vybaveného
multifunkèního sálu s moderními sedadly a digitální 3D projekcí.
Jitka Machová

PROJEKTY NAVAZUJÍCÍ NA ANALÝZU VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT III
DÌTSKÁ HØIŠTÌ
Analýza volnoèasových aktivit potvrdila
potøebu dìtských høiš ve mìstì, ale neposkytla dostateèné informace o vhodných
lokalitách apod. Proto jsme prostøednictvím
všech mateøských škol v kvìtnu 2009 oslovili rodièe, kteøí formou dotazníkù pomohli
specifikovat vhodné lokality pro dìtská høištì. Hodnotili také úroveò nového dìtského
høištì ve Straèenské ulici.
Dotazník vyplnilo 134 rodièù ze Štìtí a 14 z

Navštívili jste již nové dìtské høištì u vìžákù?

Hodnocení nového høištì u vìžákù
(1- nejlepší, 5 - nejhorší hodnocení).

Kam byste chodili na dìtské høištì, pokud by tam bylo vybudováno?

okolních obcí. Dotazníky z obcí nebyly do následujících výsledkù zahrnuty, z dùvodu vypovídací hodnoty.
Dále mìli rodièe možnost napsat své pøipomínky a námìty v oblasti dìtských høiš. Nejvíce
se rodièe shodli na špatné kvalitì dìtských koutkù ve mìstì, jejich nízkém poètu a zajištìní
bezpeènosti a èistoty pro dìti.
Kompletní výsledky dotazníkového šetøení najdete na webových stránkách mìsta v sekci
Zdravé mìsto > Strategie rozvoje mìsta.
Jitka Machová

VÝLET NA LODI
Loï Porta Bohemica 1 svezla od poèátku letošní sezony mnoho
pøíznivcù výletních jízd a stala se zaruèenì turistickým hitem. Radnice mìsta Štìtí využila pøíležitosti dne dìtí a po dohodì s øediteli
základních škol uspoøádala v úterý 2. èervna pro žáky velkou projížïku lodí na trase do Libìchova a zpìt. „Byl to vynikající nápad,
dìti poznávaly okolní krajinu zase z jiného úhlu. Plavba je jistì motivovala k projížïkám po øece s rodièi“, chválila øeditelka ZŠ TGM
Hana Bílková. Souèástí plavby bylo pasování prvòáèkù do Øádu
ètenáøského. Starostka mìsta, jako královna knih, pasovala
všechny pøítomné ètenáøe na rytíøe Øádu ètenáøského za asistence tøech dvorních dam. Noví rytíøi a rytíøky slíbili, že budou knihy
opatrovat jako nejvzácnìjší poklady. Odmìnou jim byla knížka
Okno do komína od Ivony Bøezinové, která byla vytvoøena pøímo
pro prvòáèky v rámci projektu Už jsem ètenáø, do kterého je zapojena i naše knihovna. Vyvrcholením závìreèné plavby byla ukázka
historického šermu štìtského sdružení Avalon.
fj
Foto: Petr Domorázek / Pasování prvòáèkù na pøídi lodi Porta Bohemica 1
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III. historický den „ Štìtská ostrev“ & Folkové odpoledne

Foto: David Fiala / Kejklíø Pùpa

Letošní roèník historického dne „Štìtská ostrev“ byl vìnován výroèí 460. let, kdy král Ferdinand I. udìlil mìsteèku Štìtí statut mìsta.
K tomuto výroèí mìli obèané možnost si
zakoupit pamìtní minci. A nejen minci, v
sobotní dopoledne bylo na Husovì námìstí
k vidìní mnoho stánkù s pestrou nabídkou
keramiky, bižuterie, historických odìvù, døevìných výrobkù, ukázkou palièkování,
práce øezbáøe apod. K tomu vyhrávala
gotické písnì skupina Øemdih, taneèní skupina Ambrosia pøedvádìla a uèila gotické
tance, šermíøská skupina Merlet pøedvedla
pravý rytíøský souboj o královnu. Pro naše
malé spoluobèany si pøipravil Sváa dvì
pohádky a spoleènì s kejklíøem Pùpou bavili dìti celé dopoledne.

Kdo oèekával bitvu rytíøù, byl zklamán.
Bohužel se nám nepodaøilo sehnat dostateèné množství udatných mužù, proto se
odehrála bitva o tuplák. K bitvì, kde se bojovalo o nejrychlejší vypití litru piva, se pøihlásilo osm mužù a dvì ženy. Z prvého kola
postoupila ètveøice nejrychlejších pijanù a
vítìzem se stal Martin s èasem 13,43
sekundy. Ovšem nejrychlejším pijanem byl
Mates, který v prvém kole pokoøil tuplák za
12,81 sekunda.
Odpoledne bylo, jak název napovídá, vìnováno hudbì, a to pøevážnì folkové. Koncert
zahájila vynikající pøíbramská Ginevra, pak
následoval štìtský rodák Hozny se svojí partou, následoval bretaòsko-èeský Bran, poté
klasika v podání nesmrtelných Rangers a
na závìr brnìnští Kameloti, kteøí ve Štìtí
odehráli 84. koncert v rámci turné „O 106“,
kdy bìhem turné odehrají sto šest koncertù
v øadì. K závìru došlo k malým problémùm
se zvukovou aparaturou, ale koncert byl i
pøes malé zpoždìní øádnì odehrán.
Myslím, že se letošní roèník vydaøil, poèasí
nám pøálo, lidí bylo více než vloni a tak
nezbývá než se pustit do pøíprav dalšího roèníku. V pøíštím roce bychom rádi pokraèovali v souboji o tuplák a také si pøipomnìli
jedno smutné výroèí, kdy pøed 390. lety bylo
mìsto Štìtí bìhem tøicetileté války vydrancováno a mnoho lidí bylo pobito. Takže IV.
Historický den „Štìtská ostrev“ bude vìnován tøicetileté válce. Máme se opravdu na
co tìšit.
rk

Policejní Ajax rozdával radost druháèkùm ve Štìtí
Veselé dopoledne plné zajímavých ukázek
z policejní práce strávili druháci ze všech
základních škol ve Štìtí. Všichni se sešli na
høišti u 3. základní školy v ulici Ostrovní. Na
stanovištích si dìti v prùbìhu dopoledne
vyzkoušely dechovou zkoušku na alkohol,
oblékly si ochranný oblek policisty, seznámily se snímáním otiskù prstù a další èinností nejen státní, ale i mìstské policie.
Dopolední akci nazvanou „Den s Ajaxem“
pro druháky pøipravili policisté ÈR, mìstští
strážníci a zástupci Mìsta Štìtí. Dopoledne
bylo pøímo nadité zajímavými stanovišti,
ukázkami z výcviku služebních psù a
dopravní techniky. Nadšené dìti na závìr
dostaly do každé tøídy policejního maskota plyšového psa Ajaxe. Druháci si ho ale
zasloužili za poctivou celoroèní práci s Ajaxovými zápisníky, které na zaèátku roku

OSTROVNÍ DIVADLENÍ 2
Po loòském velkém úspìchu pásma divadelních vystoupení dìtí ze ZŠ v Ostrovní
ulici ve Štìtí jsme se rozhodli pøipravit nové
vystoupení i v letošním školním roce. A tak
se po celý rok pilnì nacvièovalo. Výsledkem bylo pøedstavení pod názvem Ostrovní divadlení 2, které se konalo 17. èervna ve
velkém sále KS Štìtí.
V úvodním vystoupení zatancovala skupina dìvèat z 1. i 2. stupnì školy line dance ve
stylu country. Kroužek s tímto zamìøením
na škole vedla paní uèitelka Lucie Rosenthalová.
Následovalo vystoupení žákù 5.B – zahráli
roztomilou pohádku Jak si pejsek roztrhal
kaata. Nacvièila ji s nimi jejich tøídní uèitelka Mgr. Ilona Stieranková. Dìti z této tøídy
zpestøily i pøestávky mezi vystoupeními
hudebními produkcemi.
Chlapci a dìvèata z 8.A pojali známou
pohádku o Popelce opravdu netradiènì –
ve své parodii pøenesli pøíbìh do souèasnosti. Pøipravili ji ve spolupráci se svou tøídní uèitelkou Mgr. Soòou Kyselovou.
A pak už pøišlo hlavní vystoupení – dìti z
5.A, vedené svým tøídním uèitelem Mgr.
Janem Táborským, se kterými hráli i starší
spolužáci z 8.B Edita Vacková a Daniel Pengl, zdaøile nastudovaly pøíbìh A žijí duchové, ve kterém se pøedvedly jako dobøí herci i
zpìváci.
Efektním zakonèením pak bylo aerobikové
cvièení na hudbu, v nìmž se pøedstavila
dìvèata ze 2. stupnì spoleènì s vedoucí
kroužku aerobiku Mgr. Nikolou Riegertovou.
Celý poøad na profesionální úrovni moderovali Lukáš Adam a Pavel Toèín, žáci 8.A.
Pøedstavení bylo velmi vydaøené, a tak
bychom chtìli podìkovat všem úèinkujícím
i jejich vedoucím za skvìlou prezentaci
toho, co se svými dìtmi dokáží. Naše podìkování patøí i vedoucímu kulturního odboru
panu Radku Kulhánkovi za organizaèní spolupráci.
Tìšíme se na Ostrovní divadlení 3.

Turnaj žákù v kopané
Foto: Petr Domorázek / Ukázka výcviku
služebních psù

dostali. Preciznì vyplnìné zápisníèky a
správné odpovìdi na závìreèné otázky z
Ajaxova zápisníku potvrdily, že jim plyšový
pes právem náleží.
nprap. Alena Romová

Potulná pohádková výstava
Ve dnech 20. 7. – 16. 8. probíhá v Mìstské knihovnì ve Štìtí POTULNÁ POHÁDKOVÁ
VÝSTAVA, souèást projektu s názvem Potulná pohádková zemì, do nìhož se zapojilo
více než 120 knihoven z celé ÈR. Projekt byl zahájen v kvìtnu letošního roku, skonèí až v
roce 2011.
Návštìvníci mají možnost si prohlédnout kolekci pohádkových figurek – loutek spisovatelky a malíøky Vítìzslavy Klimtové, známé strašidloložky a objevitelky pohádkové zemì
plné strašidýlek, skøítkù, víl a rusalek.
Výstava je urèena nejen pro dìti, ale i dospìlé. Proto neváhejte a zavítejte do naší knihovny (èítárna – 1. patro).
Ivana Roubíèková

Školní kolo soutìže Mc Donald´s Cup pro 2.
a 3. tøídy se konalo dne 29. dubna na høišti
ZŠ Školní. Na konci turnaje byli vyhodnoceni nejlepší hráèi. Ti reprezentovali školu 4.
kvìtna na stadionu ve Štìtí v místním kole
mezi ZŠ. Po výhøe nad ZŠ TGM, ZŠ Ostrovní a ZŠ Hoštka jsme postoupili do okresního
finále, ve kterém jsme 13. kvìtna obsadili 1.
místo. Postupové krajské kolo do Teplic se
konalo 22. kvìtna. Hrálo se na dvì skupiny každý s každým a tak jsme bojovali s vítìzi
druhé skupiny. Nakonec jsme hráli o 5. – 8.
místo. Pøi koneèném vyhodnoceni jsme získali 6. místo v celkovém poøadí obou skupin.
Závìreèného slavnostního pøedávání pohárù, medailí a cen se mimo prvoligových
hráèù FK Teplice Michala Smejkala, Tomáše Vondráška a Osama Elsamni zúèastnil i
p. Fišera, námìstek hejtmana Ústeckého
kraje a zástupci sponzora z firmy Mc Donald´s.
Nejlepší støelec turnaje – cena Jana Kolera:
ZŠ Školní Štìtí, Koloman Horváth – získal
zlatou kopaèku!
Pavla Holakovská
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ŠTÌSTÍ PØEJE PØIPRAVENÝM
Kdo by neznal tuto pravdivou vìtu. Bezesporu se týká mnoha žákù ZŠ v Ostrovní
ulici ve Štìtí, kteøí díky výborné pøípravì
svých vyuèujících i v letošním školním roce
zúroèili své poznatky na rùzných olympiádách a soutìžích.
V poslední dobì to bylo skvìlé umístìní
Marka Šástky (9.A) a Petry Pabiškové
(8.A) v okresním kole biologické olympiády, což pro oba znamenalo postup do krajského kola této soutìže. Zde byl Marek
tøetí a Petra desátá, což nás samozøejmì
všechny potìšilo, zejména p. uè. Mgr. Libuši Cvalingovou, která oba velmi dobøe pøipravila. Její žáci rovnìž v prùbìhu školního roku obsazovali èelná místa v rùzných
pøírodovìdných soutìžích zamìøených na
poznávání rostlin.
Vynikajících výsledkù dosáhlo i družstvo
starších žákù, kteøí navštìvují zdravotnický kroužek. Výborná pøíprava pod vedením Mgr. Cvalingové a Mgr. Miloslavy Cibochové jim zajistila první místo jak v okres-

ním, tak v krajském kole soutìže hlídek
mladých zdravotníkù ÈÈK, a tudíž i postup
do krajského kola!
A tak jsme byli rádi, že mùžeme nejen tyto
úspìšné dìti, ale i ostatní na zaèátku èervna odmìnit. Tento mìsíc zaèíná svátkem
dìtí, a tak pro nì vyuèující uspoøádali
pìkné akce. Dìti prvního stupnì se
zájmem sledovaly praktické ukázky ze
zdravovìdy, rùzné typy ošetøení si pak
mohly vyzkoušet. A protože byly velmi
šikovné, èekala je sladká odmìna. Pro
žáky druhého stupnì si jejich vyuèující pøipravili mnoho soutìžních disciplin, kde
nešlo jen o tìlesnou zdatnost, ale i dùvtip a
šikovnost. Odmìny neminuly ani je.
Vrcholem pak byl dárek od MìÚ Štìtí, jež
následoval 2. èervna. Dìti se mohly zdarma projet lodí Porta Bohemica. Dìkujeme
našim dìtem za úspìchy, kterými reprezentují školu a pøejeme jim co nejhezèí
zasloužené prázdniny.
SK

ŠTÌTSKÝ VOØÍŠEK 2009
Základní kynologická organizace Štìtí poøádala v sobotu 30. kvìtna první roèník výstavy psù Štìtský voøíšek. V celkovém poètu
jedenácti kategorií se o sympatie odborné
poroty ucházely všelijaké rasy pejskù a fen
bez prùkazu pùvodu, zejména klasiètí voøíšci. Hodnotil se nejen vzhled, ale také vìk a
ryzost rasy. Kromì samotné výstavy byl v
prùbìhu posuzování pøipraven poutavý
doprovodný program. Záchranáøský pes perfektnì vycvièený k hledání osob, ukázka
moderního sportu dogfrisbee nebo pøedvádìní psích tancù. Pøítomnost jedince velmi
nebezpeèného plemena stafordšírského
teriéra dokázala, že s využitím trenérských
schopností lze psa vychovat k poslušnosti.
Jakým pøíkazùm mùžeme psa nauèit, pøedvedli sami èlenové ZKO Štìtí. Po celý den
se o nejmenší návštìvníky staral tým skautù
z Roudnice nad Labem, který zde pro zajímavost postavil indiánské teepee.
Souèástí výstavy byly i doprovodné soutìže. Ètyønozí mazlíèci bojovali o bodový zisk
v takzvané agility, což je opièí dráha s množstvím rùzných pøekážek. Pejsci dále prokazovali schopnosti vykonávat základní povely, jako sedni, lehni, pøines apod. Vítìzové
všech kategorií výstavy se v závìru utkali v
poslední soutìži o nejkrásnìjšího psa celé
výstavy. Volby se zhostila starostka mìsta
Štìtí Zdeòka Rulíšková a urèila poøadí vítìzù. Mimo jiné byl vyhlášen také psí sym-

Pøijïte se podívat na tržnici do komisního
prodeje + znaèkové vìci na dìti – cena od
Kè 30,-- - Kè 180,--. Také mùžete pøinést
obleèení k prodeji.
Prodám dìtské kolo – vìk 4 – 8 let, cena Kè
500,-- è. mobilu 732 105 713
Vymìnín RD za byt 2+1 v osobním vlastnictví plus doplatek Kè 350.000,-- tel. 607 836
602
Prodám chalupu v pùvodním stavu s pøilehlými pozemky. Více informací + foto na
www. straci.cz, kontakt 739 676 429
PRODÁM Dùm v obci Veselí – Chcebuz,
který je v souèasné dobì využíván jako
chalupa. Zastavìná plocha objektu: 100
m2. Výmìra pozemku: 13 ar. Vlastní objekt
je patrový, podsklepený, støecha sedlová. V
pøízemí objektu je: kuchynì, jídelna, koupelna s WC a sprchovým koutem, hala –
krbová kamna s výmìníkem a rozvodem
ÚT po celém domì. V patøe objektu: jsou
dvì velké ložnice
K objektu patøí: stodola, pergola – vybavená krbem, døevník, studna
Kontakt: 606 345 625 E- mail: chalupaulesika@seznam.cz
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

VZPOMÍNÁME
Dne 19. 5. 2009 uplynulo 20 let od úmrtí p.
Miloše Zelenky. Vzpomíná rodina Zelenkova, Budinova a Šástkova.
Dne 3. èervence uplynulo 6 let, kdy nás
navždy opustil p. Karel Hájek. Za vzpomínku dìkuje manželka Olga a synové Milan,
Lubomír a Martin s rodinami
Foto: Petr Domorázek / Voøíšek naslouchá povelùm
své majitelky

paák, kterého urèilo samo obecenstvo.
„Myslím, že i pøes nepøízeò poèasí se první
roèník vydaøil. Pøejeme si, aby nám všichni
zúèastnìní a sponzoøi zachovali do dalších
let pøízeò, “ øekla Kamila Filipová, jednatelka ZKO Štìtí.
fj

NOVÁ VYHLÁŠKA UPRAVUJÍCÍ POHYB PSÙ
Nová Obecnì závazná vyhláška è. 3/2009, kterou se upravují pravidla pro pohyb psù na
veøejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psù, vychází z pøedchozí
vyhlášky è. 2/2008. Tato vyhláška byla øadou majitelù psù kritizována za svou pøílišnou pøísnost v povinnosti vést psa na všech veøejných prostranství s nasazeným náhubkem.
Výjimku tvoøilo 5 prostranství za mìstem, kde bylo povoleno volné pobíhání psù, tedy psi
mohli být vypuštìni i z vodítka. Nová úprava ukládá používání náhubkù u pouze psù,
jejichž výška pøesahuje 35 cm v kohoutku na autobusovém a vlakovém nádraží a 30 metrù
od dìtských høiš, sportoviš a školních budov. Dále zavádí i soubor výjimek pro služební,
slepecké, asistenèní a canisterapeutické psy.
Petr Domorázek

Dne 21. èervna to bylo již 15 let, co nás opustila paní Vìra Èermáková a 17. èervence
uplynou tøi roky, co nás opustil pan Václav
Èermák. V drogerii ve Štìtí øadu z vás s
úsmìvem obsluhovali. Kdo jste je znali,
vzpomeòte s námi. Za rodinu syn Ludìk Èermák.

Opilý výtržník støílel na námìstí
Souèinnost státní a mìstské policie ve Štìtí
sklízí ovoce. Díky rychlému zásahu spoleèné hlídky dopadla støelba 8. èervna na Mírovém námìstí bez vìtších následkù. V èasných ranních hodinách zde totiž muž støílel z
nelegálnì držené zbranì ve stavu znaènì
opilém. Výtržníka naštìstí vèas zadržela
spoleèná hlídka státní policie a mìstské policie a pøevezla ho na obvodní oddìlení. Policisté u muže provedli dechovou zkoušku a
ten nadýchal témìø 2,5 promile. Skonèil v
policejní cele a po vystøízlivìní musel své
jednání náležitì vysvìtlit. Muž z Prahy èelí
podezøení trestným èinùm Nedovolené
ozbrojování a výtržnictví.
nprap. Alena Romová
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UVIDÍTE V KINÌ

SRPEN

ÈERVENEC

9. - 10. 7. - Andìlé a démoni, USA, do 12
let nevhodný. Robert Langdon v podání
Toma Hankse se vrací, aby zachránil ètyøi
kardinály a posléze celý Vatikán. Jeden z
nejoèekávanìjších filmù roku od autorù
Šifry mistra Leonarda podle dalšího bestselleru Dana Browna.

1. 7. - Pøedèítaè, USA/Nìmecko, do 15 let
nepøístupný. Kate Winsletová, jako nacistická dozorkynì v pøíbìhu lásky a odpuštìní, ocenìná Oscarem za nejlepší ženský
herecký výkon roku.

12. - 13. 7. - Dvojí hra, USA, do 12 let
nevhodný. Dva bývalí agenti, dvì znepøátelené organizace a všichni se chtìjí dostat k
poøádnému balíku penìz. Clive Owen a
Julia Robertsová v nové chytré komedii.

2. - 3. 7. - Star Trek, USA/Nìmecko. Budoucnost vesmírné lodi Enterprise zaèíná. Již
jedenácté pokraèování kultovní série je
jedno z nejlepších, tentokrát od autorù
Transformers a Mission: Impossible 3.

14. - 15. 7. - Noc v muzeu 2, USA/Kanada,
mládeži pøístupný.Již bývalý noèní hlídaè
Ben Stiller se tentokrát ocitá v nejvìtším
muzeu na svìtì ve Washingtonu a opìt zažívá neuvìøitelné vìci. Pokraèování úspìšné
dobrodružné komedie V ÈESKÉM ZNÌNÍ.

HRAJEME KAŽDÝ DEN MIMO SOBOTU
o prázdninách hrajeme od 19,00 hodin!
Hrajeme se zvukem DOLBY STEREO SR
tel. 416 812 512, www.steti.cz/kino

6. 7. - Obèan Havel pøikuluje, ÈR. „Akèní“
film o lásce k pivu. Dokumentární snímek o
vzniku slavné hry Václava Havla Audience,
která byla inspirována jeho válením sudù v
trutnovském pivovaru.
7. - 8. 7. - Krvavý Valentýn, USA do 15 let
nepøístupný. Jízda do pekla právì zaèíná.
Volné pokraèování úspìšného hororu o
vraždícím horníkovi…

KULTURNÍ AKCE
4. 7. obec Straèí
STRAÈENSKÁ POU
odpoledne atrakcí a her nejen pro dìti,
veèer taneèní zábava se skupinou Format
zaèátek ve 13.00
26. – 30. 7. veslaøský kanál Raèice
9. MISTROVSTVÍ SVÌTA DRAÈÍCH LODÍ
RAÈICE
poslední srpnový víkend pøijede svìtová
elita závodníkù na draèích lodích
bližší informace na: www.dragonboat2009.cz
Pøipravujeme na mìsíc záøí:
DIVADLO JÁRY CIMRMANA – NÌMÝ
BOBEŠ
Pøedprodej byl zahájen 15. 6. 2009.

16. - 17. 7. - Terminator Salvation, USA/Vel. Brit., do 12 let nevhodný. Píše se rok
2018, Zemi brázdí armády terminátorù,
kteøí zabíjejí èi loví lidi. Jen John Connor se
dokáže postavit jejich útokùm. Christian
Bale v hlavní roli hitu ètvrtletí.

16. - 17. 8. - Transformers: Pomsta poražených, USA. Souboj robotù pokraèuje a
tentokrát bude akènìjší, napínavìjší a
zábavnìjší. Další letní hit v ÈESKÉM ZNÌNÍ.
18. - 19. 8. - Pøípad nevìrné Kláry, ÈR/Itálie do 12 let nevhodný. Miloval ji opravdovì,
hluboce a šílenì. A z jeho šílené lásky se zrodila žárlivost. Nová filmová
tragikomedie podle slavného bestselleru
Michala Viewegha.
20. - 21. 8. - Terminator Salvation, USA/Velká Britanie, do 12 let nevhodný. Soudný
den nastal a jen jediný muž John Connor
mùže lidstvu pomoci. Repríza filmového
hitu.
23. - 24. 8. - Bájeèný svìt shopaholikù,
USA, mládeži pøístupný. Nová práce?
Snad…. Nový pøítel? Možná…. Nová kabelka? Absolutnì!!! Nová komedie o tom, že i
nákupy vás mohou znièit.
25. - 26. 8. - Stáhni mì do pekla, USA, do
12 let nevhodný. Rozèilovat starou èarodìjnici se nevyplácí, mùže vás to stát život.
Hororový pøíbìh od autora jednoho z nejlepších hororù historie - Evil Dead.

Ozdravný pobyt místní organizace Svazu tìlesnì postižených ÈR o.s. Štìtí
Ozdravný pobyt v Roztokách u Køivoklátu se v letošním roce uskuteènil od 1. do 11. 6. Pobytová akce byla zamìøena na regeneraci fyzickou i psychickou. Rekreaèní støedisko Ludmila
je umístìno v rovinaté krajinì s možností vycházek i pro ménì mobilní. Pøízemí objektu je
bezbariérové s venkovní terasou. Úèastníci absolvovali cvièení venku, sociální poradenství, pamìovou terapii a Bingo. V prùbìhu pobytu mìli možnost získat individuálnì odpovìdi na dotazy ohlednì legislativy apod. Využili jsme pøítomnost nevidomé masérky, která
provádìla prùbìžnì masáže dle dohody s klientem. Lákala nás procházka po okolí, do
Údolí høíchu a i na Yukon, i po nauèných stezkách, sbìr hub, a pro odvážné i koupání v øece.
S mobilnìjšími úèastníky jsme se vydali na Køivoklát a Paraplíèko. Témìø všichni vyzkoušeli
Kneipovu medicínu, kterou nabízely 3 ledové prameny. Vodu buï pouze pili, nebo se odvážnì pustili do léèby dolních konèetin v ledové vodì s oblázky. Na výlet jsme jeli do Rakovníka,
kde je druhé nejvìtší námìstí v ÈR. Pozvaný harmonikáø hrál na pøání, zpívali opravdu
všichni, nechybìl ani tanec. Uspoøádali jsme ještì nedìlní spoleèenský veèer s tombolou, a
nechybìl ani táborák pøed odjezdem domù. Zažili jsme spousty zábavy. Po celou dobu pobytu nám poèasí pøálo, a tak jsme trávili dny venku. Pøítomná parta lidí, i když rùzného vìku, i
zdravotního postižení, byla vynikající. Vše jsme brali s humorem a úsmìvem po celý pobyt.
Na bolístky prostì nebyl èas. V roce 2010 pojedeme do Roztok u Køivoklátu opìt od 14. do
24. 6. Tak rozhodli všichni pøítomní. Vždy udìlat nìco pro své zdraví a ještì s úsmìvem a
partou dobrých lidí, to je ta pravá pohoda a pohlazení po duši.
Reifová Eva – pøedseda místní organizace

BLAHOPØÁNÍ

Šachový víkend ve Štìtí

Titul rekordman roku v kategorii ženy byl
udìlen paní Miluši Hrnèíøové z Hnìvic za
rychlostní výrobu korálkových andìlíèkù
postiženou autorkou. Rekordu bylo dosaženo 14. èervna 2008 v rámci 18. roèníku mezinárodního festivalu v rámci 18. roèníku
mezinárodního festivalu Pelhøimov – mìsto
rekordù. K dosaženému rekordu blahopøejeme.

O titul Krajský pøeborník 2009 soupeøila na letošním finále Krajského pøeboru mládeže
2008/2009 v šachu padesátka dìtí. V prostorách školní jídelny ZŠ Ostrovní se o víkendu 6.
a 7. èervna hrály šachové turnaje na èas. Soupeøilo se v osmi kategoriích. Ze soutìžního
klání vzešli tito vítìzové. Gustav Brejník (Klub šachistù Štìtí), Eliška Kalinová, Ho Anh
Tuan, Martina Benešová, Jaroslav Øíha, Kamila Stránská, Martin Vlasák a Michaela Šaffová. Z domácího oddílu se do finále probojovali také Radek Šotola, Anna Šotolová a Michaela Durdisová. Sobotní veèer pøímo volal po oddychu. Místní skupina dobrovolných hasièù
vyšla vstøíc klubu a pøipravila pro soutìžící táborák u Labe. Nechybìla ani ukázka protipožární techniky a vybavení. Poøadatel turnaje, Klub šachistù Štìtí, dìkuje sponzorùm a
všem, kteøí se na realizaci turnaje podíleli.
Klub šachistù Štìtí, fj
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