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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobèané,
je pøed námi poslední ètvrtletí roku 2009.
Po krásném babím létì pøicházejí podzimní
mìsíce a nezadržitelnì se blíží konec roku.
Ve zbývajícím èase na nás ještì èeká
hodnì usilovné práce. Budou se postupnì
ukonèovat rozbìhlé investièní akce, jejichž
prùbìh mùžete na vlastní oèi sledovat.
Dojde k otevøení dvou krásných, nových dìtských høiš v ulicích Alšova a Mánesova, z
nichž høištì pro menší dìti bude financováno z daru od firmy Mondi. Upravují se i další
dìtské koutky, jak v samotném Štìtí, tak i v
našich místních èástech. Poèátkem záøí
bylo slavnostnì otevøeno rekonstruované
školní høištì u ZŠ Školní, které splòuje ty
nejpøísnìjší nároky na komfort i bezpeènost
dìtí. Høištì bude mít svého správce, který
bude dohlížet na poøádek, bude pùjèovat
míèe a další sportovní potøeby i pro veøejnost, která mùže využívat høištì v odpoledních hodinách. Úspìšnì a v rychlém tempu
pokraèuje naše nejvìtší investièní akce –
zateplení ZŠ Ostrovní. Školní pavilony,
postavené pøed tøiceti lety panelovou technologií, s vyhospodaøenými, netìsnícími
okny, byly velice energeticky nároèné.
Finance, které škola za teplo nyní uspoøí,

bude moci využít na jiné, potøebnìjší vìci.
Nezapomínáme ani na naše obce. Kromì
již zmiòovaných dìtských koutkù se bude
realizovat i zastøešení taneèního parketu v
Radouni, aby zde mohly probíhat akce, pøipravované aktivním osadním výborem a
místní organizací svazu žen, i v nepøíznivém poèasí. Pøipravuje se realizace chodníku do Hnìvic. Dne 17. záøí se konalo tøetí
letošní zasedání zastupitelstva mìsta. Byla
schválena øada materiálù, týkající se života
mìsta. Nejbouølivìjším bodem jednání byla
otázka výstavby prodejny Lidl na autobusovém nádraží. Z uskuteènìné ankety vyplynulo, že si vìtšina tìch, kteøí odpovìdìli,
výstavbu pøejí. Anketa však byla zamìøena
velice úzce, bez širších souvislostí. Dle platného územního plánu není plocha autobusového nádraží urèena k takovému využití.
Nejedná se tedy vùbec o to, že bychom
chtìli Lidlu bránit ve výstavbì, na uvedeném území by totiž nemohl stavìt ani kterýkoliv jiný øetìzec. Zastupitelstvo si pøeje rozšíøení nákupních možností a schválilo uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí kupní s firmou, která by chtìla postavit nákupní støedisko na ploše u prádelny, která je k tomuto
úèelu urèena. V øíjnu se rozbìhne pøíprava
rozpoètu mìsta na rok 2010. Budeme
muset peèlivì zvažovat, co všechno do nìj
zahrnout. I u nás se projeví dùsledky ekonomické krize a budeme muset pracovat s
nižším rozpoètem. Pøesto ale, v souladu se
Strategickým plánem rozvoje mìsta, poèítáme v pøíštím roce s realizací mnoha akcí,
které pøispìjí ke zlepšení života ve Štìtí.

Veøejná služba a VPP odvedly znaèný kus
práce. Zdivoèelé køoviny u autobusového
nádraží byly posekány, prostranství kolem
nich kompletnì uklizeno. Do chromatické,
šedivé barvy bylo navíc pøetøeno kovové
oplocení mostu na štìtské stranì, zbývající
èást se udìlá na jaøe.
Moderní dìtská høištì ve Štìtí vznikají jako
houby po dešti. Na Novém námìstí probìhne kompletní výmìna houpaèek a atrakcí.
Stejné zmìny èeká i høištì na Mírovém
námìstí. Tady navíc pøibudou fotbalové branky a basketbalové koše, asfaltový povrch
bude novì lajnován. Zahrát si kopanou
budou dìti moci i na høišti u hotelu Sport.
Místní èásti Brocno, Chcebuz a Poèeplice –
tady všude probìhne další fáze výstavby dìtských høiš. Stávající kovové prolézaèky a
zchátralé houpaèky budou nahrazeny úplnì
novými modely.
Lidé budou již brzy bezpeènì chodit mezi
Štìtím a Hnìvicemi. Výstavba nového chodníku od mostu až po místní èást Hnìvice
klade dùraz na vyšší bezpeènost chodcù.
U pøíležitosti 60tého výroèí vzniku papíren
ve Štìtí poøádala spoleènost Mondi v sobotu
12. záøí den otevøených dveøí. Pro návštìvníky byly kromì obèerstvení a scény s muzikou uspoøádány exkurze do vybraných provozù. Akce se zúèastnilo celkem 3352
návštìvníkù. Celým dnem provázela moderátorská dvojice Tìžkej Pokondr.

Zdena Rulíšková, starostka

VZNIK SAMOSTATNÉHO ÈESKOSLOVENSKA
Den vzniku samostatného èeskoslovenského státu patøí k nejvýznamnìjším státním svátkùm.
V prùbìhu první svìtové války vládla v Èechách sklíèená atmosféra. Èeská spoleènost nepøijala rakouský stát za svùj døíve, tìžko to mohla udìlat v dobì, kdy nabízel jen perspektivu války. V zásadì tolerantní Rakousko se hodnì zmìnilo, byl uzavøen parlament, demokratická
práva byla omezena a na øízení státu získávalo stále vìtší vliv armádní velení. V této dobì se
mohli veøejnì obracet k národu jen novináøi, herci a spisovatelé. Teoreticky se s Rakouskem
rozešel už kdekdo. Ve skuteènosti našel odvahu jen jediný muž – Tomáš Garrigue Masaryk,
který prosazoval osamostatnìní Èeskoslovenska, a v prosinci roku 1914 odešel do emigrace.
Jediné, na co se mohl spolehnout, bylo pár pøíznivcù pod vedením Edvarda Beneše. V této
dobì zaèal psát Masaryk první kapitoly èeskoslovenského zahranièního odboje. Tomuto odboji napomáhaly èeskoslovenské legie složené z dobrovolníkù, kteøí odmítali bojovat za
Rakousko-Uhersko a Nìmecko, èímž vytváøeli povìdomí o nespokojenosti èeského a slovenského národa. Domácí politici se objevili na scénì pøi Tøíkrálové deklaraci na poèátku ledna
1918. Deklarace obsahovala požadavek samostatnosti a nebylo v nìm ani slovo o RakouskoUhersku. Tímto byl zahájen spoleèný postup osamostatnìní doma i v zahranièí. Masaryk v
polovinì roku 1918 dosáhl pøíslibu uznání nezávislosti od mocností. Dne 28. øíjna 1918 zahájila v Ženevì delegace Národního výboru vedená Karlem Kramáøem jednání s pøedstavitelem
protirakouského zahranièního odboje Edvardem Benešem o utvoøení a podobì samostatného èeskoslovenského státu. Na veèer téhož dne vydal Národní výbor první zákon, „zákon o zøízení samostatného státu èeskoslovenského“. Po uznání Èeskoslovenska za samostatný stát
byl 14. listopadu zvolen první prezident, kterým byl T. G. Masaryk.
Dana Beranová

SMS InfoKanál
mìstský rozhlas v mobilu
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
Pro odhlášení odešlete textovou zprávu
ve tvaru:
IK STETI ODREG

POBÍRAJÍ DÁVKY, OÈEKÁVÁ SE SNAHA
hnìvické vlakové nádraží. „Kromì bìžného úklidu jsou pracovníci
povìøeni napøíklad natíráním dìtských høiš, èi malováním interiérù.
V zimních mìsících bude potøeba odklízet sníh,“ øekla Jana
Nedomlelová.
Na mnohé klienty se však nelze spoléhat, strategie provádìných
prací se proto den ze dne mìní. Èasto se omlouvají z dùvodu nemoci, nìkteøí nenastoupí vùbec. „Znatelné jsou zde rozdíly v pracovních návycích. Mnozí z nich nepracovali až 15 let. Máme však jednu
stálou základnu klientù, se kterými se vždy dohodneme,“ dodává
koordinátorka.
O prùbìh výkonu prací dohlíží tøi koordinátoøi. Na každého dennì
pøipadá skupina kolem 8 lidí. Ráno se pracovníci scházejí, pøevezmou si pracovní náèiní a odcházejí na pøidìlené pozice. Maximálnì
mohou za jeden den odpracovat šest hodin, nìkteøí staèí napøíklad
pouze jen na dvì hodiny. Za svou pracovní dobu mají samozøejmì
nárok na pøestávku za úèelem obèerstvení se.
Obecnì lze øíci, že o Veøejnou službu je ve Štìtí velký zájem v
porovnání s jinými mìsty, kde byla zavedena. Dotyèné osoby byly
od poèátku roku dobøe informovány zamìstnankynìmi Odboru sociálních vìcí a zdravotnictví, ty z tohoto hlediska odvedly nepochybnì
velký kus práce. „Obec tímto umožní svým obèanùm, kteøí se ocitli
ve stavu hmotné nouze, prokázat snahu vymanit se z doèasné
nepøíznivé sociální situace a získat dovednosti a pracovní návyky,
které jim mohou ulehèit pøechod na bìžný trh práce,“ napsal pro
média bývalý ministr práce a sociálních vìcí Petr Neèas.

V døívìjším èísle Zpravodaje jsme ètenáøe informovali o zahájení èinnosti tzv. Veøejné služby, o jejíž zavedení se mìsto Štìtí rozhodlo v
návaznosti na zmìny pravidel výplaty penìžité pomoci v hmotné
nouzi. Lidé pobírající tyto dávky déle než 6 mìsícù by mìli ve Veøejné službì odpracovat alespoò 20 hodin, v opaèném pøípadì by jim
dávka klesla z 3126 korun na existenèní minimum, což je 2020
korun. Naopak pokud odpracují 30 hodin, dávka se jim zvedne až na
3697 korun. Platnost novely zákona tedy zaènou pøíjemci pøíspìvku
pociovat vždy pùl roku od poèátku pobírání. Novela zákona zaèala
platit na poèátku tohoto roku, pro vìtšinu z nich byl tím zlomovým
mìsíc èervenec.
Zhodnome nyní fungování institutu Veøejné služby ve Štìtí. „Ve
mìstì je k odbìru sociální dávky pøihlášeno kolem 240 klientù, z
nichž zájem o práce projevilo v prvním ètvrtletí tohoto roku kolem
120. V mìsíci záøí jsme evidovali 97 lidí, z nichž 65 bylo stálých klientù,“ informovala Jana Nedomlelová, hlavní koordinátorka výkonu
Veøejné služby.
V mìsíci èervnu, kdy byla èinnost zahájena, bylo pøihlášených
úèastníkù 14, v èervenci 44 (pozn.: zaèaly padat dávky, vlna zájemcù nastoupila do služby) a v srpnu 64. Jak se pracovní síly využijí, se
rozhoduje nejen na základì týdenního plánu uklízení pozemkù a
ulic, ale také na požadavek odborù mìsta. V pøípadì, že je potøeba
okamžitì provést napøíklad montážní práce, nastupuje Veøejná služba uspokojit potøeby mìsta.
Desítka pytlù odpadkù byla zlikvidována z køoví pøi mostu cestou na
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PRÁZDNINY KONÈILY, DÌTI SKOÈILY DO PYŽAM

Pozvánka na turnaj neregistrovaných hráèù ve stolním tenise

Po letní pøestávce opìt zaèíná další roèník turnaje ve stolním tenise pro neregistrované. Každý turnaj se hraje o vìcné ceny a prvních 8 hráèù získává pomìrný poèet bodù, které se sèítají. Hraje
se v hernì stolního tenisu pod mìstskou tržnicí. K zapùjèení je
omezené množství pálek, každý si musí pøinést vlastní obuv se
svìtlou podrážkou. Hraje se od øíjna do dubna v tìchto termínech: 17. 10.; 14. 11.; 12. 12.; 16. 1.; 13. 2.; 13. 3.; 10. 4. Každý turnaj zaèíná v 9:00, presentace hráèù a hráèek je do 8:30. V hale je
možnost obèerstvení.

Na mìstském koupališti se poslední prázdninovou nedìli soutìžilo
a tanèilo. Parta plavèíkù pøipravila pro dìti vìru zajímavé odpoledne. Kluci a dìvèata pøicházeli ve svých pyžamech a noèních košilkách, aby uhájili prvenství v hlavní soutìži o nejnápaditìjšího pyžamáka. Nìkdo vsadil na bìžný spací odìv, nìkdo však vyzkoušel
odvážnìjší støihy a barvy. Následovala øada soutìží, tematicky smìøovaná k vodì. „Dìti soupeøily v nìkolika disciplínách. Ty menší
hrály spíše na trávì, starší závodily na èas na nafukovacích lehátkách, kruzích, nebo lovily puk,“ vysvìtlila Jitka Kopecká, správkynì
Mìstského koupalištì. Odvážní fanoušci váleèných her se zúèastnili bitevní pøestøelky v paintballu. Úèastníkùm byla zapùjèena kombinéza vèetnì zbranì. Hudební doprovod po celé odpoledne zajišoval lamaè dívèích srdcí DJ Tonnie. Ani ten neodolal a nejednu soutìžní disciplínu s dìtmi absolvoval. „V závìru jsme pøešli k vyhlašování výsledkù, vítìzùm soutìžních disciplín jsme rozdali diplomy.
Každý si domù odnesl alespoò sladkou odmìnu,“ øekla Jitka Kopecká. „Poèasí nám pøálo, mìli jsme ho objednané,“ s úsmìvem dodává.

SK Mondi Štìtí

STAVEBNÍ ÚØAD INFORMUJE:
Vzhledem k narùstajícím pøípadùm „èerných staveb“, stavební úøad
chce touto cestou informovat stavebníky, kteøí se vìtšinou z dùvodu
neznalosti stavebního práva dostávající do konfliktu se stavebním
øádem.
Od roku 2007 je v úèinnosti „nový stavební zákon“ è. 183/2006 Sb.,
který dosavadní systém stavebního práva dosti pozmìnil a bohužel
musím konstatovat, že rozhodnì nedošlo v této oblasti ke zjednodušení.
V poèátcích se v rùzných médiích zveøejòovaly nepøesné a zavádìjící informace o tom, že mnoho staveb už nebude stavební úøad
povolovat. Pravda a skuteènost je ovšem zcela odlišná.
V ustanovení § 103 stavebního zákona je sice vyjmenována celá
øada staveb, zaøízení èi èinností, které nevyžadují stavební povolení
ani ohlášení, i pøesto je však ve vìtšinì pøípadù tøeba souhlasu èi
dokonce rozhodnutí stavebního úøadu, a to podle ustanovení § 76 a
následujících stavebního zákona - tzv. územní rozhodnutí nebo
územní souhlas.
Dále je tøeba zmínit, že stavební zákon upravuje zejména podmínky
pro výstavbu, pro povolování staveb i jejich zmìn, zaøízení, výrobkù
plnících funkci stavby, terénních úprav, podmínky pro užívání a
odstraòování staveb a mnoho dalšího týkajícího se výstavby a rozvoje území.
Z tìchto dùvodù stavební úøad každému doporuèuje, aby se radìji
pøed zahájením jakékoliv stavební èinnosti na zdejším úøadì informoval, zda není k takové èinnosti potøeba souhlasu èi jiného opatøení stavebního úøadu. V opaèném pøípadì totiž mùže nastat porušení
stavebního zákona a tím sankce, která mùže být ve výši až
2000000,- Kè.
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RADARY
Jak jsme vás již v minulém èísle informovali, mìsto osadilo na
ètyøech místech mìøièe rychlosti se záznamem. Ve všech lokalitách
je nejvyšší povolená rychlost 50 km/h. Nejvìtší pøekroèení povolené rychlosti jsme zaznamenali ve Štìtí u bývalé koželužny. Høíšník
na rovince dosáhl rychlosti 148 km/h. O osm kilometrù ménì zaznamenal radar v Hnìvicích. Ani další dvì místní èásti nebyly výjimkou.
V Poèeplicích se stupnice zastavila na 135 km/h a na Chcebuzi na
127 km/h.
Záznam rychlosti – lokalita Štìtí (u bývalé koželužny)

František Zwettler,vedoucí Stavebního úøadu a Odboru životního prostøedí
Mìstského úøadu Štìtí
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Návrh obchodního centra u prádelny

Sledování filmu rovná se zážitek z mnoha úhlù

Zastupitelstvo mìsta Štìtí schválilo dne 17. 9. 2009 na svém 14.
zasedání uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí kupní na èásti
pozemkù 965/2 a 965/4, oba v obci Štìtí, katastrální území Štìtí I,
se spoleèností Qinn Invest s.r.o. za úèelem výstavby obèanské vybavenosti – obchodního centra. Souèasnì byl spoleèností pøedložen
koncept zastavovací studie upravený ve smyslu platného územního
plánu mìsta Štìtí.

Vytouženého komfortu si už od zaèátku mìsíce záøí dopøávají
návštìvníci Mìstského kina ve Štìtí. Stará, døevìná, a hlavnì nepohodlná køesla byla v horní èásti kinosálu vymìnìna za moderní a
luxusnì pohodlné sedaèky s vypolstrovaným potahem. Celkem
bylo namontováno 120 nových kusù. Perlièkou jsou takzvané milenecké dvojice, spojené sedací soupravy urèené zamilovaným
párùm. Montáž provedla moravská firma Kinoexport, která v minulém roce instalovala stejný typ køesel (v jiné barvì) i do hlavního sálu
karlovarského filmového festivalu v hotelu Thermal a do øady dalších evropských kin.
„Jako první jsme poøídili jeden z nejmodernìjších zvukových formátù DOLBY STEREO SR, poté jsme nainstalovali pojízdnou plošinu
pro imobilní obèany, èímž se budova stala bezbariérová, a opìt
vznikla v pøízemí kavárna vèetnì venkovního posezení. Návštìvníkùm kavárna mimo jiné nabízí dnes velmi žádaný popkorn,“ øekl Martin Bartoš, vedoucí Mìstského kina.
Výmìna sedaèek pøišla na 650 tisíc korun, z nichž èást pokryla dotace ze státního fondu pro podporu kinematografie. V další fázi vývoje
dojde ke kompletní výmìnì všech zbývajících døevìných sedaèek.
Kino ve Štìtí se v tomto smìru stává jedním z nejlépe vybavených
kin v širokém okolí
„Nastává digitalizace kin, což je finanènì velmi nároèné. Nás to
èeká samozøejmì také, nebo filmová kopie jako taková brzy skonèí. Abychom zachovali kino v provozu, bude nutné na digitalizaci pøistoupit,“ vysvìtlil Martin Bartoš. Pøijïte vyzkoušet nejmodernìjší
køesla i Vy!
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ÈISTOTA LABE V HLEDÁÈKU MONDI
Jak jistì víte, èištìní komunálních odpadních vod ve mìstì Štìtí zajišuje celulózka
a papírna Mondi Štìtí. Odpadní vody z
mìsta, vèetnì tìch srážkových, jsou svedeny do hlavního kanalizaèního sbìraèe,
který vede podél pravého bøehu øeky Labe.
Vody jsou pøeèerpávány do èistírny odpadních vod v objektu èerpací stanice na bøehu
Labe proti nákladní vrátnici Mondi.
Ve zpravodaji è. 12/2008 jsme Vás upozornili na problémy spojené s vyhazováním
odpadù do kanalizace. Odpady byly pøíèinou ucpávání èerpací stanice a nekontrolovaného pøepadu neèištìných odpadních
vod do øeky Labe. Na tento neutìšený stav
si oprávnìnì stìžovali pøedevším rybáøi.
V srpnu 2009 bylo uvedeno do provozu
nové pøedèistící zaøízení – automaticky stírané èesle, které z komunálních odpadních
vod oddìluje odpady a zamezuje ucpávání
èerpadel. V rámci této investice Mondi Štìtí
a.s. byly za více než 1,5 mil. korun poøízeny
automaticky stírané èesle, stavební úprava
nátoku, transportní zaøízení a napojení do
velína Vodního hospodáøství Mondi. Do
budoucna tak nebude docházet k pøepadu
odpadních vod z dùvodu ucpávání èerpadel
odpady. Nicménì bychom rádi upozornili na
to, že v pøípadì pøívalových, nebo dlouhotrvajících dešù bude i nadále docházet k pøepadu komunálních odpadních vod do Labe
odlehèovacími komorami. Dùvodem je zaplnìní kanalizaèního sbìraèe v plném profilu.
V tìchto situacích zaèínají svou ochrannou
roli hrát odlehèovací šachty, kterými pøedevším dešová, ale i komunální odpadní
voda pøepadá do Labe, aby nedocházelo k
zaplavování mìsta (sklepù, námìstí, ulic).
Aèkoli jsou pøed èerpací stanicí instalovány
èesle, rádi bychom znovu upozornili na to,
že do kanalizace nepatøí pøedevším textil,

BLAHOPØÁNÍ
Dne 25. øíjna 2009 oslaví paní Marie Peštová 79. narozeniny. Hlavnì zdraví, štìstí,
žádné chmury, žádné vrásky, ale hodnì
lásky pøejí mamince dcera Marie, syn Jiøí s
manželkou Zdenou a vnouèata Radek,
Petr, Tomáš Jiøík a Lucka s rodinami.

PODÌKOVÁNÍ

který se v odpadní vodì nerozvlákní a v pøípadì pøepadu zpùsobuje zneèišování
Labe. V souèasnosti se textilní vlákna a plasty používají pro zesílení papírových produktù, jako jsou napøíklad dìtské pleny. Takzvané dìtské vlhèené ubrousky jsou ve skuteènosti textilní nebo syntentická vlákna, která
mají velmi vysokou pevnost a nedochází k
jejich rozvláknìní, jak to známe u papíru.
Proto tyto materiály vhazujte spoleènì s
plenkami do komunálního odpadu. Pøispìjete tím ke zlepšení kvality vody v Labi.
Pro informování o kvalitì vody v Labi,
výskytu nezvyklého zneèištìní èi jiné
žádosti o informace týkající se provozu
Mondi Štìtí neváhejte využít bezplatnou
zelenou linku 800 172 498.
Jan Koubský, Mondi Štìtí a.s.
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V rámci Evropského týdne mobility probìhla ve Štìtí øada zajímavých akcí zamìøených na bezpeènost v dopravì, sport a
aktivní trávení volného èasu. Zajištìní jednotlivých akcí by nebylo možné bez organizaèního týmu a podpory øady partnerù.
Podìkování patøí pøedevším: Ervínu Gorolovi, Jiøímu Hyklovi, Františku Jakšovi,
Radku Kulhánkovi, Jitce Machové, Jiøímu
Nedomlelovi, Drahomíøe Pištorové, Evì Reifové, Ivanì Roubíèkové, Jakubu Roubíèkovi, Tomáši Ryšánkovi, Ivoši Šachovi a Monice Tydrichové.
A také partnerùm akce: BESIPu, Domu dìtí
a mládeže Štìtí, Energy sport centru, firmì
Karel Holeèek, Generali Pojišovnì a.s.,
Hasièskému záchrannému sboru, Jednotce
sboru dobrovolných hasièù Štìtí, Mìstské
knihovnì Štìtí, Mìstské policii Štìtí, Ministerstvu životního prostøedí, Mládeži Èeského èerveného køíže, Policii ÈR, SK Mondi
Štìtí a Taneènímu životu Štìtí.
Petr Domorázek

TOM 21202 TULÁCI Štìtí dìkuje za pomoc
pøi realizaci tábora v Novém Mìstì nad Metují (11. 7. – 25. 7.) firmì Mondi za poskytnutí
odmìn v celotáborové høe a firmì Axis za
dopravu materiálu. Dále Cukárnì Monika (p.
Øezníèková) za sladký poklad pro úèastníky
akce „Rozlouèení s prázdninami“, jež se
konala 29. 8. na høišti ve Straèí.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY VE ŠTÌTÍ

Foto: Petr Domorázek / Ukázka zásahu hasièù

Foto: Petr Domorázek / Trenažér pøevrácení auta

Hoøící auto, zranìný øidiè a spolujezdec,
napnuté publikum. Tak bychom mohli ve
zkratce popsat jednu z mnoha adrenalinových akcí, které se v rámci Evropského
týdne mobility odehrály na Novém námìstí.
Štìtí se pøipojilo do skupiny mìst a obcí,
které pro obèany uskuteèòují osvìtové akce
s jasným cílem – informovat o rizicích spojených s dopravou na silnicích. Støeda 16. záøí
byla vìnována zejména dìtem. Ty si formou
her samy na vlastní kùži vyzkoušely, co se s

Foto: Petr Domorázek
Odpoledne pro sportuchtivé - spinning

Foto: Petr Domorázek / Trenažér nárazu

pasažéry stane pøi pøevrácení vozidla, a jak
velký záškub zpùsobí náhlý náraz ve tøicetikilometrové rychlosti. Mládeži èerveného
køíže demonstrovali správné techniky ošetøování èastých poranìní, s využitím maskovacích technik byly rány nerozpoznatelné
od tìch skuteèných. Dìti kreslily, lepily koláže, odpovídaly ve vìdomostní soutìži. Se
slepeckou holí a invalidním vozíkem zdolávaly opièí dráhu. Znalosti dopravních pøedpisù si malí cyklisté ovìøovali na dopravním
høišti. Pøi ukázce slaòování z patnáctimetrové výšky atmosféra zhoustla. Odvaha
také sehrála klíèovou roli pøi hasièském
zásahu. Pøed zraky divákù se požárníkùm
podaøilo vystøíhat dva ranìné z auta. Náhle
však vozidlo pohltily jedovaté plameny. S

Foto: Petr Domorázek / Ukázka první pomoci pøi
automobilové nehodì

tìmi si hasièi hravì poradili.
Do letošního roèníku projektu Evropský
týden mobility byly zaøazeny další zajímavé
akce. Policejní psovodi navštívili pøedškolní
dìti a s vycvièenými psími ochránci pøedvedli nìkolik kouskù. V sobotu dopoledne
se cyklisté podruhé vydali na jízdu po Štìtsku. Ve stejný den se na Novém námìstí
uskuteènila další velká akce s názvem
Odpoledne pro sportuchtivé. Dìti a dospìlí
soutìžili ve více jak deseti soutìžních disciplínách.
fj

1. AVIATICKÝ SPOLEK ŠTÌTÍ
Pomalu se blíží ke konci období vhodné k
létání s modely letadel. Èlenové sdružení
proto využívají každou volnou chvíli k pobytu na letišti, které se nachází nad Štìtím
smìrem na Chcebuz. V souèasné dobì
má sdružení 20 èlenù, mezi kterými jsou
nejen štìáci, ale mùžeme se pochlubit
Ing. Vladimírem Hájkem z Prahy. Vladimír
v padesátých letech úspìšnì reprezentoval Èeskoslovensko v kategorii volných
motorových modelù a dosáhl øady úspìchù na mezinárodních soutìžích. Jezdí si
s námi zalétat z chalupy každou nedìli
odpoledne, kdy se pøevážná èást èlenù
schází ke spoleènému létání.
V zimním období nastane èas kontroly a
oprav modelù, jejich pøípravy na novou
sezónu a stavby nových letadel. Zaèátkem
roku 2010 zaèneme pøipravovat valnou
hromadu sdružení, která se uskuteèní na
pøelomu ledna a února.
Pomáháme také novým èlenùm radou,

seøizováním modelù a jejich záletem.
Zveme všechny zájemce o létání s modely
letadel. Informace mùžete získat každou
nedìli odpoledne na letišti, nebo na našich
schùzkách každé úterý od 17,00 hodin v
hotelu Praha.
JJ

Létání v nedìli 20. 9. 2009

HELMA Tisk, s.r.o.
U Pekaøky 5, 180 00 Praha 8
kontakt: Radek Žák
tel: 602 548 980
e-mail: zak@helma.cz

Výuka létání
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WWW.SEDESATKA.CZ – INTERNETOVÝ PROSTOR PRO SENIORY

O prázdninách zahájil provoz významný
neziskový internetový projekt pro seniory v
Èeské republice. Na adrese
www.sedesatka.cz je umístìn informaènìzábavní systém s desítkami stránek, vnitønì
èlenìný na ètrnáct krajù a sedmdesát šest
okresù. Internetový projekt Šedesátka.cz
umožòuje seniorùm zapojit se pøi tvorbì
jeho obsahu, každý návštìvník mùže nejen
èíst, ale také pøispívat, pøímo psát své
èlánky nebo posílat redakci to, co jej
zaujalo.
„Spoleènost v Èesku spojuje seniorský vìk
s pasivitou, odevzdaností, od seniorù již nic
neoèekává. Pøitom právì ve zralém vìku
mùže èlovìk nabídnout životní zkušenosti a
urèitý nadhled. Cílem projektu Šedesátka.cz je vytvoøit èeským seniorùm prostor k

vzájemnému sdílení, vyjádøení názorù,
prostor k vytváøení komunity. Dát jim zkrátka do ruky symbolický mikrofon“ vysvìtluje
Jan Vojvodík, šéfredaktor webu:
Šedesátka.cz.
Internetový projekt www.sedesatka.cz pøizpùsobil seniorùm jednoduché grafické i
technické øešení webu. Hned v prvních
dnech provozu se na webu vytvoøila aktivní
seniorská komunita, která živì diskutuje a
buduje spoleèenské vztahy.
„Regionální charakter projektu vytváøí
prostor i pro mìsta a obce, které mohou bezplatnì zveøejòovat zajímavosti ze své historie i souèasnosti, mohou zvát k návštìvì.
Jejich obyvatelé zase najdou na jednom
místì nejrùznìjší informace, zpravodajství,
rozhovory, zajímavosti, køížovky, recepty,
tipy a rady. Návštìvník, který má dost èasu,
se mùže pohodlnì projít celou republikou,
zastavit se tøeba v každém kraji nebo okrese a podívat se, jak Šedesátka.cz žije u sousedù,“ dodává šéfredaktor webu Jan Vojvodík. Navštivte www.sedesatka.cz. Tøeba se
budete rádi vracet.

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. øíjna 2009.
Z úspìšných luštitelù vylosujeme 3 výherce.

OTEVØENÝ KLUB MLÁDEŽE
Souèasné trendy životního stylu podstatné èásti mladé generace zpùsobují
odklon od organizovanosti a od zájmu
zúèastòovat se pravidelných aktivit. Za
jeden z èinitelù tohoto nepøíznivého jevu
mùžeme považovat internetovou komunikaci. Pravda, díky ní se sice snáze dorozumíváme se svými blízkými, ale vzájemný vztah nabývá neosobního charakteru.
Se snahou oslovit nejen bezzájmovou
mládež pøichází nový projekt Otevøený
klub mládeže. V prostorách bývalého
„Zulu“ klubu vznikla dobøe vybavená herna. „Je to úplnì pro každého, mùže pøijít
kdokoliv a kdykoliv. Máme zde kuleèník,
šipky, fotbálek, k dispozici jsou poèítaèe s
internetem a herní konzole Playstation,“
sdìlil Martin Krch, vedoucí OKM. Klub se
otevírá každý všední den od 15 hodin, ke
vstupu není zapotøebí žádná registrace.
Vítán je každý ve vìku od 12 do 20 let.
„Dále už zbývá pouze na návštìvnících,
jak zde svùj èas stráví,“ øekl Martin Krch.
fj

Soutìžní kupon 10/2009
Jméno, pøíjmení:.......................................................................................
Adresa:......................................................................................................
Tajenka:.....................................................................................................
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ZPRÁVA ODDÍLU KANOISTIKY
V 1. pololetí letošního roku bylo na lodìnici
kanoistù odpracováno cca 180 hodin.
Natøela se podlaha, plechová krytina støechy a zaèalo se s nátìrem oplocení. Oddíloví rozhodèí rozhodovali na 6ti veøejných
závodech, dvou Èeských pohárech s vloženým Akademickým mistrovstvím ÈR, dvou
NKZ - národních kontrolních závodech a
Svìtových závodech v Praze Tróji. Poèátkem èervence jsme absolvovali ètyøi veøejné slalomové závody a získali na nich jednu
III. výkonnostní tøídu.
SK Mondi Štìtí

VZPOMÍNÁME
Nezemøela, jenom tiše spí, kdo chce, vzpomene, kdo mìl rád, nikdy nezapomene. Chceme vzpomenout, že již pøed 10 lety dne 30. 8.
2009 odešla tam, odkud návratu není naše
drahá dcera, maminka a pøítelkynì Božena
Kratochvílová roz. Nováková. Zároveò jsme
vzpomnìli dne 4. 9. 2009 4 smutné roky, kdy
tragicky zemøel její milovaný syn Honzíèek
Kratochvíl ve vìku 15 let. S láskou a úctou
stále vzpomínají rodina Kratochvílova, Novákova, a pøítel a kamarád Slávek Kohout.

Foto: Jan Piskáèek / Slalomový závod v Kadani

Dne 19. 9. 2009 uplynulo 7 let, co nás navždy
opustila naše sestra, teta a maminka Hana
Novotná. S láskou vzpomínají sestry a bratr s
rodinami a dìtmi.

ZPRÁVY ODDÍLU STOLNÍHO TENISU
Stolní tenisté A mužstva premiérovì vstupují do sezóny jako úèastníci Divize ústeckého kraje, kde je èeká nelehký úkol udržet se v soutìži. Družstvo B nastupuje v krajské soutìži posíleno o nového hráèe Milana Dvoøáka z Kauèuku Kralupy. Družstva C, D, E, F, G, H nastupují
v okresních soutìžích.
Stolní tenisté A mužstva pøivítali v 1. kole Èeského poháru na svých stolech družstvo Krupky
A. Naši stolní tenisté se postarali o velké pøekvapení a papírovì silnìjšího soupeøe dokázali
zdolat 6:4. Body získali: Novák-3 body, Jón-2 body, Dudek-1 bod. Ve druhém kole pøivítají
na svých stolech družstvo Litvínov A.
V pondìlí 14. 9. zaèal fungovat kroužek stolního tenisu, do kterého se mùže pøihlásit úplnì
každý od 8 let. Tréninky máme pravidelnì v pondìlí a ve støedu od 16 do 18 hodin. Kroužek
je pøipraven kdykoliv v prùbìhu roku pøijmout zájemce o tento krásný sport.

Dne 27. 9. 2009 uplyne již 30 let, co odešel
náš tatínek, pan Josef Radvanovský. S láskou vzpomínají dcera Alena a syn Zdenìk s
rodinami.
Odešel jsi tiše s noèní tmou, odešel jsi tiše s
bolestí svou. Dne 29. záøí tomu bylo již 12
smutných let, od úmrtí pana Jiøího Pešty.
Nikdy nezapomeneme. Stále vzpomínají
manželka, dìti, vnouèata a ostatní, kteøí ho
mìli rádi.

SK Mondi Štìtí

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ SE CHLUBÍ MODERNÍM SPORTOVIŠTÌM
S nevyhovujícím høištìm z hlediska bezpeènosti a komfortu se vypoøádala spoleènost
Techtex. V areálu Základní školy ve Školní
ulici provedla pøes letní prázdniny kompletní
rekonstrukci bývalého asfaltového høištì,
zahrnující výmìnu povrchù, oplocení a veškerého sportovního vybavení. Na místì
bývalého, zastaralého povrchu vyrostla dvì
nová víceúèelová høištì. Vìtší je potaženo
kobercem umìlé trávy. Druhé høištì pokrývá gumový povrch, který byl lajnován hned
pro nìkolik sportovních her. Nové tváønosti

Foto: Petr Domorázek / První fotbalový zápas
na novém høišti

se doèkalo i doskoèištì. „Výhody spoèívají
hlavnì v bezpeènosti. Pøi náhlých pádech
nezpùsobují takové úrazy, jako tøeba z
asfaltu, nebo ze škváry,“ øekl Pøemysl Pech,
vedoucí odboru výstavby a investic. Kovové
nohy basketbalového koše byly zaopatøeny
mìkkou výstelkou. Celé sportovištì navíc
zajišuje vysoké oplocení. Z nejvìtší èásti
bude novì vybudovaný areál využíván
zejména pro úèely výuky a zájmovými
kroužky. Høištì budou pøístupná v podstatì
každý den, ve dnech školní docházky
budou høištì pøístupná od 16. hodiny. „Bude
zde urèen správce, který by se mìl o høištì
starat. Mìl by pùjèovat potøebné vybavení a
tìlovýchovné náøadí a samozøejmì dbát na
to, aby se dodržovaly veškeré zásady bezpeènosti,“ informoval øeditel ZŠ Školní Václav Pištora. Na rekonstrukci byla zastupiteli
mìsta Štìtí schválena èástka ve výši tøí a
pùl milionu korun z rozpoètu mìsta, koneèná èástka však byla o více jak ètvrt milionu
nižší. „Jsme rádi, že se v první z našich škol
povedlo postavit opravdu krásné a moderní
høištì, které navíc vyhovuje všem technologickým požadavkùm,“ chválila starostka
mìsta Zdeòka Rulíšková.
fj

NÁBOR
TOM 21202 TULÁCI Štìtí zve všechny
chlapce a dívky ve vìku 6 – 15 let na své
schùzky, které se konají každou støedu od 16
hodin ve Straèenské ulici 613, vìžák B. Co
Vás èeká? Noví kamarádi, spousta legrace,
turistika a tábornické dovednosti, hry, každý
mìsíc výlet do pøírody a mnoho dalšího.

Nábor nových ètenáøù
Pokud získáte v období od 5. do 10. øíjna
2009 pro knihovnu nového ètenáøe nebo se
sami zaregistrujete, budete odmìnìni knihou.
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Dne 16. øíjna 2009 uplyne 13 let od úmrtí paní
Vlasty Lísalové. Vzpomínají manžel a dìti s
rodinami.
Dne 23. 10. 2009 by oslavil pan Lubomír Vojáèek z Brocna své 60. narozeniny. S láskou na
nìj vzpomíná manželka Jaroslava, syn Lubomír s dìtmi a dcera Jaroslava s rodinou.
Dne 12. záøí 2009 uplynulo 10 let, co nás
opustila paní Libuše Frièová a 19. záøí 2009
to bylo také 10 let, co nás opustila paní Antonie Hýbnerová ze Štìtí. Stále vzpomínají
vnuk a pravnuk Jan, dcera a vnuèka Jana a
syn a vnuk Jaroslav s rodinami.

POCHOD S RÙŽÍ
Místní organizace ÈSSD poøádá v sobotu
3. 10. 2009 tradièní Pochod s rùží. Start je
od 9:00 do 11:00 v základní škole ve Školní
ulici, cíl na høišti ve Straèí, kde èeká úèastníky obèerstvení zdarma. Trasa pochodu
mìøí pøibližnì 12 km. V rámci pochodu probìhne i nohejbalový turnaj trojic „O vázu
rùží“, který se uskuteèní též na høišti ve Straèí od 14:00. Pøihlášky pøijímá pan Jiøí Hlavatý na èísle 724 340 250. Všichni jsou srdeènì zváni.

VÝZVA
Vážení obèané,
v rámci pøípravy jubilejního 25. roèníku
Národního festivalu dechových orchestrù
FEDO 2010 Vás žádáme o zapùjèení fotografií, dobových èlánkù, plakátù a dalších
materiálù o všech roènících FEDO od roku
1970. Tyto materiály prosím pøedejte v KS
Štìtí, Dlouhá ulici 689 panu Radku Kulhánkovi. Bližší informace na tel.: 416 812 401,
606 167 194 nebo na e-mailové adrese
radek.kulhanek@steti.cz

Dùm dìtí a mládeže ve Štìtí pøipravuje
pro dìti a mládež tyto

ZÁJMOVÉ ÚTVARY 2009/2010
Malá kuchaøka
Moderní výtvarné techniky
Hrátky s keramikou pro pøedškoláky
Keramika pro dìti
Keramika pro dospìlé
Hra na flétnu
Odbíjená (dívky od 9 let)
Kopaná
Rybáøi
Plastikový modeláø
Kick – box
Dopolední výtvarné tvoøení pro rodièe s
dìtmi
Baby studio – otevøený klub pro
maminky s dìtmi (neorganizováno)
Mažoretky
Myslivost
Tenis
Informace na telefonu 416 810 440 nebo
na www.ddmsteti.cz

Pozvánka na fotbalová utkání na Mìstském stadionu ve Štìtí

SPORTOVNÍ ODDÍLY PRO MLÁDEŽ A DOSPÌLÉ
SK Mondi Štìtí
otevírá pro mládež a dospìlé od 09/2009
sportovní oddíly:
STOLNÍ TENIS
vhodné od 8 let do 100 let
trénink: PO, ST od 16 do 18 hod.
místo: prostory pod mìstskou tržnicí
kontakt: p. Novák, tel. 724 600 902
FLOORBALL
vhodné od 15 let
trénink: ÚT od 20 do 21,30 hod.
v hale SOU
kontakt: p. Èajan, tel. 724 246 953
FOTBAL – mladší dorost
vhodné od 15 do 16 let
trénink: PO, ST, PÁ od 18 hod na stadionu
kontakt: p. Svoboda, tel. 777 576 905
ASPV - Jóga
vhodné pro všechny vìkové skupiny
trénink: ST od 19 hod. do 20 hod., ZŠ
Školní
kontakt: Ing. Zaoralová, tel. 603 926 744
ASPV - Muži
vhodné od 20 let - senioøi
trénink: ST od 18 hod, ZŠ Školní

kontakt: Ing. Týle, tel. 416 812 208
ASPV- Volejbal
vhodné od 15 do 60 let
trénink: PO, ST od 20 do 21.30 hod.,
ZŠ Školní
kontakt: pí Èervená, tel. 416 812 208
ASPV – Nohejbal
vhodné od 17let - senioøi
trénink: ÈT od 19 do 21.30 hod., ZŠ Školní
kontakt: p. Vacek, tel. 723 193 324
ASPV – Zdravotní a kondièní cvièení
vhodné od 10 let - senioøi
trénink: ÚT, ÈT od 18 do 19 hod.,
ZŠ Ostrovní
kontakt: pí Mûllerová, tel. 724 789 938
ASPV – Aerobik a P-class
vhodné pro všechny vìkové skupiny
trénink: ÚT, ÈT od 19 do 20 hod,
ZŠ Ostrovní
kontakt: Mgr. Doktorová, tel. 602 809 808
ASPV - Freerunn
vhodné od 15 let
trénink: ST od 17 hod. do 19 hod.,
ZŠ Ostrovní
kontakt: p. Krulich, tel. 721 827 279
www.sk-steti.cz

TÁBOR S CESTOVNÍ KANCELÁØÍ
V sobotu 15. srpna 2009 zahájila v Èimelicích u Písku svou èinnost cestovní kanceláø
Èmelík. Fungovala pro 75 dìtí ze Štìtí a okolí, které sem pøijely na dìtský letní tábor.
Náplní jejich celotáborové hry byly rodinné
výlety do vzdálených zemí v rozlièných historických obdobích.
Tak se napøíklad vydaly do 15. století hledat
bájný poklad Aztékù, èi do Transylvánie zlikvidovat upíra Drákulu. Na svých putováních
zažily spoustu dobrodružství a ještì sbíraly
míle, které mohly na závìreèném jarmarku
vymìnit za drobné odmìny. Do náplnì tábora patøily samozøejmì i klasické výlety do
okolí, zvláš se líbila tøeba plavba na parníku po Orlické pøehradì. Veèer se pak dìti
bavily u táboráku, na diskotékách a pøi táborových pošácích. Tábor ubìhl snad až pøíliš rychle a tak pøi slavnostním snímání vlajky byli všichni smutní, že musí èekat zase
celý rok, než se všichni spolu sejdou. Všichni táborníci dìkují sponzorùm, kteøí jim na
tábor pøispìli. Byli to: Mìsto Štìtí, firmy D+S
služby a Bazény Trojánek ze Štìtí, DHL Supply Chin a TD Servis, s.r.o. z Mladé Boleslavi, pan Martin Pokorný, paní ing. Veronika
Drnáková a paní Miroslava Vencálková.
Tomáš Ryšánek – hlavní vedoucí tábora

Foto: J. Kindl / Dìti na výletì
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UVIDÍTE V KINÌ
HRAJEME KAŽDÝ DEN MIMO SOBOTU
hrajeme 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. - 2. 10. Hodinu nevíš, èeský film, do 12
let nevhodný. Pøípad nemocnièního vraha,
èlovìka, který dostal oznaèení „heparinový
vrah“. V hlavní roli Václav Jiráèek.
3. - 4. 10. Paøba ve Vegas, USA, do 12 let
nevhodný. Nová komedie o louèení se svobodou, které se nepøedstavitelným zpùsobem zvrhne. Probudí se na podlaze hotelu,
na nic si nepamatují, v koupelnì mají tygra
a „ženich“ nikde.
6. - 7. 10. Transformers: Pomsta poražených, USA, pøístupný. Èas odplaty nadešel… Souboj robotù pokraèuje. Repríza letního hitu V ÈESKÉM ZNÌNÍ.

nejen hudební událost 20. století. Hudební
komedie z legendárního festivalu hippies. K
letošnímu 40. výroèí legendárního hudebního koncertu Woodstock 1969.
11. 10. Mary a Max, Austrálie, do 12 let
nevhodný. V hlavních rolích: ironie, èerný
humor a pøíbìh, který si zamilujete. Cool animovaný film pro dospìlé, který zahajoval
letošní festival Sundance.
13. - 14. 10. Wrestler, USA. Profesionální
zápasník wrestler „The Ram“ musel po
infarktu ukonèit kariéru, ale wrestlingová
vášeò ho opìt pohltí. Mickey Rourke ve své
životní roli (nominace na Oscara), v jednom
z nejlepších filmù roku.
16. 10. Home, Francie, mládeži pøístupný.
Bojujme za záchranu naší planety. Cesta po
50 zemích svìta nás zavede na nejúžasnìjší místa naší Zemì. Vynikající dokument s
èeským komentáøem Zdeòka Svìráka.

8. 10. Vzhùru do oblak, USA, mládeži pøístupný. Pøivázal na svùj domek tisíce balónkù a odletìl za nejvìtším dobrodružstvím.
Další animovaný hit od autora Pøíšerek
s.r.o., který vás vynese do nebes.

17. - 18. 10. Proroctví, Austrálie/USA, do
12 let nevhodný. Našli vzkaz s øádky zdánlivì náhodných èísel, jenže ta èísla pøedpovídají nejvìtší katastrofy lidstva. Nicolas
Cage v hlavní roli napínavého fantastického
pøíbìhu.

9. - 10. 10. Zažít Woodstock, USA, do 12
let nevhodný. Mír a láska! Konec 60. let a
tisíce „dìtí kvìtin“ se sjíždìjí na nejvìtší

21. 10. Doba ledová 3: Úsvit dinosaurù,
USA, mládeži pøístupný. Naši hrdinové se
tentokrát ocitnou v podzemním svìtì dino

saurù. Repríza animovaného hitu
V ÈESKÉM ZNÌNÍ.
22. - 23. 10. Veni, vidi, vici, ÈR, mládeži pøístupný. Nová èeská romantická komedie z
golfu. Hrají: Filip Tomsa, Jitka Kocùrová,
Sandra Nováková, B. Klepl, V. Postránecký
ad.
24. - 25. 10. G. I. Joe, USA, mládeži pøístupný. Tým nejlepších specialistù jde do akce
tam, kde všechny ostatní možnosti selhaly.
Po Transformers další legendární hraèky na
filmovém plátnì v akèním snímku V ÈESKÉM ZNÌNÍ.
27. 10. Harry Potter a Princ dvojí krve, V.
Brit./USA, mládeži pøístupný. Harry ve
svém šestém školním roce opìt bojuje na
stranì dobra. Repríza zatím posledního dílu
úspìšné fantasy série V ÈESKÉM ZNÌNÍ.
29. - 30. 10. Operace Dunaj, ÈR/Polsko
mládeži pøístupný. Když do hospody, tak tankem. Nová èeská komedie o tom co se stane, když do èeské hospody nabourá polský
tank. Hrají: Jiøí Menzel, Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Bolek Polívka ad.
31. 10. - 1. 11. Kletba mìsíèního údolí, V.
Brit./Maï., mládeži pøístupný. Dobrodružná
záchrana kouzelného svìta. Okouzlující
pohádková fantasy plná napìtí, dobrodružství a odvahy V ÈESKÉM ZNÌNÍ.

INZERCE

KULTURNÍ AKCE
kostel sv. Šimona a Judy, zaèátek v 18.00
6. 10. S PYDLOU V ZÁDECH – P. Fiala, J.
Dvoøák, zájezd do Divadla Bez Zábradlí.
Legendární semaforská inscenace na divadelních prknech, úèinkují: J. Dvoøák, M. Hrubešová, R. Trtík, K. Gut, V. Bajerová a další.
Odjezd v 17.00 z Mírového námìstí
vstupné vè. dopravy 510,- Kè
9. 10. 4. ROÈNÍK ŠTÌTSKÉHO VARHANNÍHO PODZIMU
1. koncertní veèer
úèinkují: Josef Kšica - varhany
kostel sv. Šimona a Judy, zaèátek v 18.00
11. 10. SVÁOVO LOUTKOVÉ DIVIDLO
Loutková pohádka O Smolíèkovi
kino Štìtí, zaèátek v 16.00, vstupné: 20,-Kè
15. 10. VLASTA REDL
Koncert známého písnièkáøe
kino Štìtí, zaèátek v 19.30, vstupné: 100,Kè
16. 10. 4. ROÈNÍK ŠTÌTSKÉHO VARHANNÍHO PODZIMU
2. koncertní veèer
úèinkují: Mgr. Jan Nep. Jiøištì – varhany a
duchovní slovo, Richard Stehlík – varhany,
Rudolf A. Wlodarek – varhany, Miroslav J.
Šantin - zpìv

19. 10. SPOLEÈENSKÉ ODPOLEDNE
PRO DÙCHODCE
hraje: J. Kaèanyi, sál KS, zaèátek ve 14.00
20. 10. KRÁLÍCI V KLOBOUKU
Pohádka pro nejmenší Divadla Špílberg
Brno
kino Štìtí, zaèátek v 9.00 a 10.3., vstupné:
20,- Kè
20. 10. ŠTIKA K OBÌDU – W. Kohlhaase,
R. Zimmerová
Komedie o tom, že kdo jinému jámu kopá…
úèinkují: K. Fialová, L. Švormová, N. Konvalinková a V. Postránecký
kino Štìtí, zaèátek v 19.30, vstupné: 200,Kè
23. 10. 4. ROÈNÍK ŠTÌTSKÉHO VARHANNÍHO PODZIMU
3. koncertní veèer
úèinkují: Vladimír Roubal – varhany, Vladimír Rejlek - trubka
kostel sv. Šimona a Judy, zaèátek v 18.00
28. 10. KONCERT DECHOVÉ HARMONIE
øídí: MgA. Jiøí Lhotský
Nové námìstí, zaèátek v 10.00

Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví ve
Štìtí, cena dohodou. Tel. 728 142 998.
Koupím zahradu s možností pøipojení k inženýrským sítím, anebo menší hospodáøskou
usedlost i v horším stavu. Tel. 728 142 998
Nová TOP DROGÉRIE u Vìžákù
Zveme Vás do novì otevøené drogérie, kde
naleznete velký výbìr drogistického zboží,
mìsíèní AKCE dle letákù TOP drogérie a to
vše za výhodné ceny!!! Najdete nás v ulici
Straèenská 612 (vìžový dùm A). Tìšíme se
na Vaší návštìvu!
Prodám pytlovaný hnùj od králíkù a morèat.
20 pytlù 1 ks cca 100 l za 1000 Kè. Cena
zahrnuje dopravu do Štìtí. Tel: 606 954
528.
ALLIANZ pojišovna, a.s.
JANA VRÁNOVÁ
obchodní zástupce Allianz pojišovny, a.s.
Vám zprostøedkuje povinné ruèení, pojištìní osob i majetku, cestovní i penzijní pøipojištìní.
Štìtí, mìstská tržnice – pøízemí
pondìlí, støeda, pátek vždy od 10 – 17 hod.
telefon: 416 811 554, 606 410 693
Tìším se na Vaši návštìvu s možností získat slevu!
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