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RYCHLÉ ZPRÁVY

SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobèané,
hezké poèasí v druhé pùlce listopadu
zatím nepøipomnìlo, že se nezadržitelnì
blíží vánoèní èas a konec roku 2009.
Nastává èas shánìní dárkù pro naše nejbližší, èas vùnì vánoèního cukroví a èas,
kdy se na námìstích rozsvìcují vánoèní
stromy. Mìl by to být také èas, kdy zvolníme pracovní tempo a budeme se zamýšlet
nad uplynulým rokem. Nad tím, co se
povedlo v soukromém, ale i pracovním

životì. Bilancujeme i my na radnici. V pøíštím roce bude konèit náš ètyøletý mandát,
který jsme od vás, obèanù, obdrželi. Myslím, že se nám v roce 2009 povedla øada
akcí, které pøinesly zpøíjemnìní života ve
mìstì. V posledním roce volebního období bychom rádi pokraèovali v letošním tempu. Jsme však limitováni rozpoètem
mìsta, který vlivem krize bude nižší, a tak
nás nemine èásteèné omezování nových
investic. Pøesto pøipravujeme øadu novinek. O rozpoètu mìsta, o tom, co se nám
povede v jeho rámci uskuteènit, se dozvíte
podrobnì na posledním letošním zasedání zastupitelstva mìsta, které se uskuteèní
10. prosince, a jste na nìj všichni srdeènì
zváni. Závìrem bych vám chtìla popøát
klidné a spokojené vánoèní svátky, dìtem
hodnì dáreèkù, a do roku 2010 hodnì štìstí, zdraví a splnìných pøání.
Zdena Rulíšková, starostka

Klub dùchodcù slaví patnácté výroèí
Na podzim roku 1994, nìkolik mìsícù poté, co byl postaven Dùm s peèovatelskou službou,
se vedení sociálního odboru Mìstského úøadu rozhodlo zøídit pro starší obèany Klub
dùchodcù. V pøízemí budovy pro to byly vyèlenìny prostory, pøièemž sloužily jako místo spoleèného trávení volného èasu jak obèanù starších, tak i zdravotnì postižených. Úèel setkávat se pøetrvává až do dnes, ovšem v prùbìhu let se k èinnosti Klubu pøidala øada dalších
aktivit. Senioøi se vydávají na celodenní poznávací zájezdy za pamìtihodnostmi a kulturními akcemi v okolí. Šikovné ženské ruce se vìnují rozlièným ruèním pracím, koneèné výtvory
dále putují na drobné výstavky. Klub dùchodcù pravidelnì navštìvují dìti z mateøských škol,
pro nìž se na oplátku rok co rok uspoøádává opékání buøtù v rybárnì u Labe. Senioøi se
úèastní pouèných besed s odborníky v oblasti zdraví a první pomoci a získávají tak jedineènou pøíležitost dozvìdìt se nìco nového. V prùbìhu let je v rámci volebních kampaní navštívili i nìkteøí významní politici, jako Miroslav Grégr, Miloš Zeman èi Alexandr Vondra. Pøi pøíležitosti konání FEDO pøichází jeden z orchestrù pod okna seniorù hrát, hudebníci si za
odmìnu pochutnají na domácích koláèích, které tradiènì ve velkém peèou dobrovolnice klubu. Na správì se podílí mimo jiné tým seniorek-dobrovolnic. Za dobu fungování se na postu
pøedsedkynì správy Klubu dùchodcù vystøídaly paní Anna Vysoudilová, a dále paní Marie
Jakšová, která nyní ukonèila svou èinnost po necelých deseti letech. Vyvrcholením letošního patnáctého výroèí založení bude výstava vzpomínkových fotografií, a to pøi pøíležitosti
konání vánoèního spoleèenského odpoledne pro dùchodce. Fotografie pøedstaví prùøez historií èinnosti klubu od doby jeho založení až po souèasnost.
fj.

KONÈÍ 3. ROÈNÍK BONIÁDY
Posledním listopadovým dnem konèí již 3. roèník celoroèní soutìže Mìstské knihovny s
názvem „BONIÁDA“. Naši ètenáøi byli pilní, soutìžili po celý rok ve výtvarných, vìdomostních a literárních soutìžích, splòovali další knihovnou stanovená kritéria, a za svou aktivitu
byli odmìòováni knihovnickým platidlem, tzv. bony. Své nastøádané „penízky“ si mohou
smìnit 7. a 8. prosince 2009 od 14,00 hodin v dìtském oddìlení knihovny za krásné ceny,
napø. sladkosti, knihy a èasopisy, CD, DVD, psací a malíøské potøeby aj. Finanèní prostøedky
na nákup cen získala knihovna nejen od zøizovatele, ale hlavnì od štìdrých sponzorù. Touto
cestou dìkujeme firmám: LP SUPPORT F.R.E. s.r.o. Štìtí, Arteso s.r.o. Štìtí, Kroupa Jiøí
Štìtí, 2 JCP a.s. Raèice, Office Depot s.r.o. Hostivice, Prùmstav a.s. Štìtí, Knihkupectví
Miroslav Bøíza z Jaromìøe, ROPO Recycling s. r. o Štìtí a p. J. Gurišovi za podporu našich
akcí. Vìøíme, že sponzoøi budou dìtským ètenáøùm naklonìni i pøíští rok, kdy bude probíhat
4. roèník této celoroèní soutìže. Ještì jednou všem dìkujeme a pøejeme šastné a veselé
Vánoce.
Ivana Roubíèková

Veøejná dražba bytové jednotky
Dne 15. prosince se bude konat opakovaná
veøejná dražba bytové jednotky è. 546/11 v
budovì è. p. 545, 546, ulice Obchodní ve
Štìtí. Jedná se o bytovou jednotku o velikost 3+1 ve 3. n. p., o výmìøe 74,6 m².
Nejnižší podání èiní 559 500 Kè. Zápis
zájemcù o úèast v této dražbì zaèíná v 15
hodin ve velkém sále Kulturního støediska
ve Štìtí, dražba bude zahájena v 15:30 tamtéž. Prohlídka bytové jednotky se uskuteèní ve dnech 1. 12. a 8. 12. v 15 hodin.
Výlet lodí
Vánoèní jízda lodí Porta Bohemica 1 na
štìtské trase se uskuteèní v nedìli 27. prosince. Èasový plán odpovídá bìžnému jízdnímu øádu. Na zajímavou zimní plavbu Vás
srdeènì zve posádka lodi.
Fotografická soutìž
V závìru mìsíce øíjna skonèila fotografická
soutìž Štìtsko mýma oèima. V další fázi
probìhl výbìr tìch nejlepších z necelé dvacítky pøihlášených soutìžních snímkù. Ty
vítìzné budou následnì zdobit stránky štìtského kalendáøe pro rok 2010.
Zasedání zastupitelstva
Veøejné zasedání Zastupitelstva mìsta
Štìtí se uskuteèní ve ètvrtek 10. prosince
od 16 hodin ve velkém sále Kulturního støediska.
Vánoèní trhy
Tradièní vánoèní trhy se uskuteèní v pátek
18. prosince na Novém námìstí.
Svátky pøivítáme barevnìji
Každoroèní rozsvìcování vánoèního stromu na Novém námìstí bude letos opravdu
netradièní. Prvního prosince totiž poprvé
zazáøí zbrusu nové osvìtlení, které takto
ozdobí pìší zónu na celé svátky. Pøi této pøíležitosti zde vystoupí dívèí pìvecký sbor
Kouzelná flinta, Podøipský žesový kvintet
a Rosa Pechoušek. Zaèátek v 18 hodin.

Vítání obèánkù
V úterý dne 20. øíjna pøivítala paní starostka Ing. Zdeòka Rulíšková v obøadní síni
Mìstského úøadu ve Štìtí tyto nové
obèánky: Martina Boušku, Antonína
Demetera, Nelly Demeterovou, Adélu
Horynovou, Terezu Luòákovou, Vanesu
Mosteckou, Rozálii Plškovou, Alexe
Poka, Barbaru Žežulkovou a Alenu Mackovou.

VZPOMÍNÁME
Jen vìtøík nad Tvým hrobem tiše šumí, jen
ten, kdo Tì mìl rád, porozumí, jak ta ztráta
stále bolí. Dne 11. 12. 2009 tomu je 18 let,
kdy nás opustila paní Vlastimila Linetová.
Nikdy nezapomenou manžel, dìti a rodinou
a sestra.

Úspìšní øešitelé køížovky
Dne 13. listopadu redakce Zpravodaje vylosovala ze zaslaných a správnì vyluštìných
køížovek tyto tøi výherce:
Vìra Horáková, Brocno. Jiøí Nový, Štìtí,
Pavlína Tomsová, Štìtí
Výherci si své ceny mohou vyzvednout v
kanceláøi Odboru kultury v Kulturním støedisku, Dlouhá 689, Štìtí. Správné znìní
tajenky bylo „Listopadové snìžení vùbec
neškodí osení“. Vylosovaným výhercùm k
výhøe gratulujeme.

Výzva: Dne 22. øíjna byl
odcizen hasicí pøístroj a
poškozeno bylo mimo jiné
nìkolik hydrantù v ulici
Mánesova, è. p. 627 a 628.
Jakékoli informace vedoucí k dopadení pachatele
hlaste na policii.

Zájezd èlenù
Svazu tìlesnì postižených
Dne 31. øíjna jsme uskuteènili poslední
letošní zájezd pro èleny organizace bez rozdílu vìku. První zastávkou byla Dílna ruèního papíru v Litomìøicích. Sdružení sídlí ve
starobylé vìži hradebního opevnìní. Manželé Štryrandovi nás seznámili s historií
výroby ruèního papíru. Navštívili jsme manufakturu, kde si dìti a nìkteøí dospìlí vyzkoušeli výrobu vlastního archu. Do již pøipravené papíroviny obarvené žlutou barvou jsme
pøidali skoøici a suché kvítky, nabrali hmotu,
vylisovali a bylo hotovo. Dìti si vzaly kousek
archu domù na památku. V patrech jsou
výstavní prostory, kde jsme obdivovali
obrázky a výrobky. Další zastávkou byl
zámek Libochovice, kde se konala akce
Kouzelný zámek. Po prohlídce krásné
zahrady, výstavy dýní a setkání s pávy nás
èekala prohlídka zámku. Každá z místností
ožila fragmenty z pohádek. Vidìli jsme: Sùl
nad zlato, Mrazíka, S èerty nejsou žerty, O
princeznì Jasnìnce, Popelku a mnoho dalších. Dìti byly vtaženy do dìje, tancovaly i
odpovídaly na otázky. Dospìláci se
ohromnì bavili a ještì si prohlédli zámecké
expozice. Na nádvoøí bylo divadlo nejen pro
dìti, stánky s keramikou a dobrotami.
Všech 43 úèastníkù se spokojenì vracelo
domù. Aktivní sobota se vydaøila. Dìkujeme
manželùm Štyrandovým z Litomìøic, kastelánovi Dr. Peškovi, zamìstnancùm zámku
Libochovice za ochotu a vstøícnost ke zdravotnì postiženým i za slevu na vstupném.
Urèitì se na obì navštívená místa vrátíme.
Doporuèujeme návštìvu i vám.

Výrazné pøechody nyní i ve Štìtí
Do výètu úèelù lamp veøejného osvìtlení
øadíme mimo jiné také zvýšení bezpeènosti
všech úèastníkù dopravy. To se týká hlavnì
osob na pøechodech pro chodce. Stále se
potvrzuje fakt, že obecná zásada „vidìt a
být vidìn“ má své nezastupitelné místo pøi
provozu na silnicích, zejména v noèních
hodinách.
Mediálnì zprofanovaný název novely zákona o provozu na pozemních komunikacích
vydané na poèátku milénia, takzvaná
„absolutní pøednost chodcù“, navodila
pìším úèastníkùm dojem, že pøechody jsou
již bezpeèné, že se není èeho obávat.
Nesprávná dopravní výchova ovšem prokázala naprostý opak. Øidièi motorových
vozidel paragraf zákona mnohdy nerespektují, stejnì tak èiní chodci, kteøí v domnìní
oné absolutní pøednosti vstupují bezprostøednì pøed jedoucím vozidlem do silnice.
Jak bylo v úvodu øeèeno, zásadní vliv na
vyšší bezpeènost chodcù má správné
osvìtlení. Po provedení studií a mìøení se
mìsto Štìtí rozhodlo pøisvìtlit v letošním
roce celkem dvanáct pøechodù. Instalace
svìtelných lamp si klade za cíl zvýraznìní
nejužívanìjších pøechodù svìtlem bílé barvy, s vyšší intenzitou a smìrovým charakterem osvìtlení tak, že chodec je osvìtlen ze
smìru jízdy vozidla a je ve velkém pozitivním kontrastu na tmavším pozadí. Využitím
odlišné barvy osvìtlení dochází ke zvýraznìní zebry, nesplývá tedy s bìžným poulièním osvìtlením.
Kvùli nerealizovatelným technickým požadavkùm pøi øešení proveditelnosti montáže
lamp u dvou pøechodù pøi stávajícím autobusovém nádraží bylo rozhodnuto, že k
instalaci v tìchto místech nedojde. “Oba
dva pøechody u autobusového nádraží
jsme též chtìli pøisvìtlit. Bohužel to však

Foto: Petr Domorázek - Novì nasvícený pøechod
ve Školní ulici

nelze povolit, protože je to v rozporu s technickými podmínkami. Konkrétnì, pøechod
blíž k Labi je podle dnešních norem pøíliš
široký a u druhého pøechodu nelze do
správné polohy umístit lampy z hlediska prostorových možností a umístìní již stávajících sítí. U tìchto pøechodù se budeme snažit spoleènì se Správou a údržbou silnic
Ústeckého kraje nalézt nìjaké schùdné
øešení,“ komentoval problém Petr Domorázek, místostarosta mìsta Štìtí.
Plán osvìtlit pøechody na frekventované køižovatce u hotelu Sport leží doposud na stole. Z dùvodu èasových prodlev pøi vyøizování majetkoprávních záležitostí se nových
lamp v tìchto místech doèkáme až v pøíštím
roce. Bezpeènìjší pøechod bude dokonèen
také u sbìrného dvora pøi obchvatu.
„Takto nasvícené pøechody jsou dnes standardem. V pøípadì zøízení nového pøechodu pro chodce dokonce podmínkou. Jsem
rád, že se tuto vìc na konci minulého roku
povedlo prosadit a vìøím, že to napomùže
ke zvýšení bezpeènosti chodcù na pøechodech,“ øekl místostarosta.
fj

Svaèí Vaše dítì ve škole? A víte co?

Svaèí Vaše dìti zdravì?

První desítky škol se v Èeské republice pøihlásily k úèasti na projektu Svaèiny do škol.
Dìti tak dostanou zdravou svaèinu pøímo do
tøídy, aniž musí mít u sebe peníze a rozhodnì ji nezahodí do koše – samy si ji totiž
objednají na internetu, podle své chuti.
Možná patøíte k rodièùm, kteøí vybaví svou
ratolest každé ráno domácí svaèinkou.
Možná jste rodièem, který dítìti místo svaèi-

Eva Reifová, MO STP Štìtí

ny dá „na svaèinu“. A už patøíme ke kterékoliv skupinì rodièù, èasto zjistíme, že
domácí svaèina zùstala nedotèená v aktovce, nebo že z ranní dvacetikoruny zbyl v
zadní kapse kalhot zmaèkaný obal od èokoládových tyèinek. Pøitom právì na snídani a
svaèinì závisí energetické pomìry v dìtském organismu bìhem školní výuky – a od
nich se odvíjí napøíklad míra pozornosti èi
základy budoucího zdraví.
Dopøát školním dìtem zdravou svaèinu,
dodat ji zaruèenì èerstvou až do školy, aniž
by dìti musely mít pøi sobì peníze, a udìlat
ze svaèin zábavu, je cílem projektu Svaèiny
do škol, který v Èeské republice právì startuje. Rodièe mohou dìtem svaèiny pøedplatit pøevodem na bankovní úèet, složenkou,
nebo pøes systém PaySec, a dìti si na internetu svaèinu samy vyberou a objednají, klidnì na den, týden nebo i mìsíc dopøedu.
Zdravou svaèinu dostanou až do tøídy,
pøímo z výrobny, èerstvì pøipravenou.
Celý objednávkový systém je pøístupný z
internetové adresy www.svaciny.eu. Dìti si
mohou vybírat ze sladkých i slaných svaèin,
salátù, jogurtù. Rodièe mohou mít jistotu, že
jejich dítì svaèí – a že svaèí zdravì.
Alexandr Bílek, autor projektu Svaèiny do škol
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VÁNOÈNÍ TURNAJ

PODÌKOVÁNÍ
Dovolte, abychom touto cestou podìkovali
žákùm Základní školy T. G. Masaryka za
sbìr kaštanù a žaludù pro zimní pøikrmování spárkaté zvìøe v honitbì MS Texal
Radouò. Žáci nasbírali 1700 kg kaštanù a
cca 350 kg žaludù, a již tøetím rokem tak pøispìli k udržování krmné základny. Podìkování patøí také paní uèitelce Blance Pišvejcové, která úzce spolupracuje s tímto mysliveckým spolkem, a zároveò s obnoveným
mysliveckým kroužkem. Odmìnou pro žáky
bude Myslivecký den, který uspoøádají èlenové Mysliveckého svazu v mìsíci èervnu.
Bližší termín upøesníme. Jsme velice rádi,
že pedagogové školy vedou své žáky v
rámci výuky k ochranì pøírody a zvìøe, která
do lesa po staletí patøí.
Stanislav Jung, Vladislav Vognar a Pavel Pajonk

Uèitelky mateøské školy Klubíèko dìkují
paní Jitce Rychtáøíkové za vedení internetových stránek školy www.zluteklubicko.estranky.cz. Obsah, aktualizace a celé
pojetí stránek je velice pìkné, zajímavé a to
nejen pro rodièe dìtí pøedškolního vìku, ale
i pro širokou veøejnost. Dìkujeme.
Dovolte mi touto cestou podìkovat z celého
srdce všem pøátelùm a známým, kteøí se
zúèastnili dne 15. øíjna 2009 posledního rozlouèení s mým manželem, panem Františkem Jakšem ze Štìtí, který zemøel dne 9.
øíjna 2009. Dìkuji jménem svým i rodiny za
slova útìchy a podporu v tak tìžké chvíli.
Dále dìkuji za kondolence, které jsme obdrželi, za kvìtinové dary, a v neposlední øadì
Správì Klubu dùchodcù MìÚ Štìtí, MO
STP Štìtí a bývalým kolegùm autodopravy
SEPAP. Marie Jakšová s rodinou

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. prosince
2009. Z úspìšných luštitelù vylosujeme 3 výherce.

Agentura NORYDŽ poøádá v sobotu 26. 12.
2009 na ZŠ T. G. Masaryka ve Štìtí tradièní
vánoèní turnaj v sálové kopané „O žíznivý
pohár“. Je urèen pro maximálnì pìtièlenná
družstva, z nichž ve høe jsou vždy tøi hráèi.
Vklad do turnaje je 300 Kè za družstvo. Pøihlásit se mùžete u pana Nováka (tel. 731
183 646, mail: nandis@seznam.cz), nebo
pana Ryšánka (tel. 602 593 510, mail:
tomas.rysanek@seznam.cz). Poèet družstev je omezen, proto nenechávejte pøihlášení na poslední chvíli. Tak neváhejte a
pøijïte vybìhat vánoèní øízky!
HELMA Tisk, s.r.o.
U Pekaøky 5, 180 00 Praha 8
kontakt: Radek Žák
tel: 602 548 980
e-mail: zak@helma.cz

Soutìžní kupon 12/2009
Jméno, pøíjmení:.......................................................................................
Adresa:......................................................................................................
Tajenka:.....................................................................................................

3

UVIDÍTE V KINÌ
HRAJEME KAŽDÝ DEN MIMO SOBOTU
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. 12. Noc oživlých mrtvol 3 D, USA,
do 15 let nepøístupný. Hororová klasika v
nové dimenzi 3D. Nové zpracování kultovního snímku G. A. Romera, tentokrát i v
našem kinì s brýlemi ve 3 D.
3. - 4. 12. 2 Bobule, ÈR, mládeži pøístupný.
Nevinnì o vínì. Volné pokraèování jedné z
nejúspìšnìjších èeských komedií posledních let. V hlavních rolích Lukáš Langmajer,
Kryštof Hádek, Tereza Voøíšková, Václav
Postránecký, Oldøich Lipský ad.
6. 12. Hannah Montana, USA, mládeži pøístupný. Zaèátek v 16.00! Žila dva životy…
teï si musí vybrat jeden z nich. Fenomenálnì úspìšný hudební TV seriál koneènì na
plátnech kin. V ÈESKÉM ZNÌNÍ. Dárek k
Mikuláši – filmový hit jen za 35 Kè.

6. 12. Miloš Forman: Co tì nezabije…,
ÈR, mládeži pøístupný. Miloš Forman, náš
nejslavnìjší režisér, tentokrát jinak. Zažil
obì totality, ztratil rodièe, emigroval a vždy
toužil uspìt. Dokumentární vyprávìní, ve
kterém nechybí emoce…
7. - 8. 12. Bejvalek se nezbavíš, USA, mládeži pøístupný. Ženy jsou jeho život a svatba
nejvìtší noèní mùrou. Komedie o tom, jak
napravit notorického suknièkáøe. V hlavních
rolích Matthew McConaughey, Jennifer Garner a Michael Douglas.
9. - 10. 12. G - Force, USA, mládeži pøístupný. Svìt potøebuje chlupaté hrdiny. Komando morèat bojuje za záchranu svìta. Rodinná akèní komedie z produkce Walta Disneyho. V ÈESKÉM ZNÌNÍ.
11. 12. Muž na lanì, Vel. Británie/USA, mládeži pøístupný. Rozhodl se splnit si sen –
pøejít po lanì mezi newyorskými „dvojèaty“.
Skuteèný pøíbìh o šíleném dobrodružství
411 metrù nad chodníky Manhattanu, které
se stalo „umìleckým zloèinem století“.
Oscar za nejlepší dokument roku 2008.
13. - 14. 12. Protektor ÈR, do 12 let
nevhodný. Co všechno jste ochotni zradit

INZERCE

KULTURNÍ AKCE
1. 12. ROZSVÍCENÍ VÁNOÈNÍHO STROMU
Vánoèní koledy a punè s Kouzelnou flintou,
Podøipským žesovým kvintetem a Rosou
Pechouškem. Nové námìstí, zaèátek v
18.00, vstup zdarma.
3. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Diskotéka pro dìti a mládež ve spolupráci s
DDM Štìtí. Sál Kulturního støediska, zaèátek v 15.00, vstupné 20 Kè.
3. 12. SVÌT POD HLADINOU MOØE
Fotografie a vyprávìní o potápìní s Martinem Peškem. Malý sál Kulturního støediska, zaèátek v 19.00, vstupné dobrovolné
4. 12. MIKULÁŠSKÁ TANEÈNÍ ZÁBAVA
Èeské rockové hity zahrají Doutnající paøezy. Sál Kulturního støediska, zaèátek ve
20.00, vstupné 50 Kè.
7. 12. TØI POHÁDKY O VÁNOCÍCH
Pohádkové pøíbìhy divadla Pohádka pro
nejmenší. Kino Štìtí, zaèátek v 9.00 a
10.30, vstupné 20 Kè.
8. 12. VÁNOÈNÍ MELODIE SEVEROÈESKÉ HARMONIE ŠTÌTÍ A MAŽORETEK KS
ŠTÌTÍ
Dirigent: MgA.Jiøí Lhotský, vedoucí mažoretek: Tomáš Mikulský. Host veèera:
SWINGTET ROUDNICE NAD LABEM,
umìlecký vedoucí: Jan Vokráèka.
Sál Kulturního støediska, zaèátek v 18.00,
vstupné 30 Kè.
13. 12. VÁNOÈNÍ MELODIE U KAŠNY
Úèinkuje: Podøipský žesový kvintet
Nové námìstí, zaèátek v 10.00, vstup zdarma.
13. 12. SVÁOVO LOUTKOVÉ DIVIDLO
Loutková pohádka O rozmarné princeznì
Kino Štìtí, zaèátek v 16.00, vstupné 20 Kè.

pro lásku? Osudový vztah v dobì války ve
zøejmì nejlepším èeském filmu posledních
let. Èeská nominace na Oscara za rok
2009.
15. - 16. 12. „2012“, USA, do 12 let nevhodný. Májové nám zanechali svùj kalendáø s
jasným datem, kdy konèí. Èeká nás
katastrofa biblických rozmìrù? V roce 2012
zjistíme pravdu – varováni jsme byli. Jeden
z nejvìtších hitù roku o zkáze svìta a boji o
pøežití.
17. - 18. 12. Knìžna Libuše, USA/ ÈR, mládeži pøístupný. Jedna z nejstarších èeských
legend o moudré a spravedlivé vládkyni
Libuši. V hlavních rolích Winter Ave Zoli,
Marek Vašut, Pavel Køíž ad.
20. 12. Saw VI, USA, do 15 let nepøístupný.
Zvrácená krvavá hra pokraèuje. Kdo si tentokrát zaslouží bojovat o svùj život a jaké
další „hraèky“ nás èekají? Pokraèování kultovní hororové série.
21. - 22. 12. A žijí rytíøi, ÈR, mládeži pøístupný. Tak trochu jiný støedovìk. Dobrodružná komedie pro celou rodinu od režiséra filmù Rafáci a Snowboarïáci. Hrají: D.
Prachaø, P. Køíž, T. Voøíšková, M. Hádek ad.

19. 12. X- MAS PARTY VOL. 8
Úèinkují: Fly to High, Wrong Face, Zappas
& Pappaz, 100KG, U.M.P.
Sál Kulturního støediska, zaèátek ve 20.00,
vstupné 100 Kè.
20. 12. VÁNOÈNÍ MELODIE U VÁNOÈNÍHO STROMU
Úèinkují: Podøipský žesový kvintet. Nové
námìstí, zaèátek v 10.00, vstup zdarma.
21. 12. SPOLEÈENSKÉ ODPOLEDNE
PRO DÙCHODCE
Úèinkuje: Pøívoranka
Sál Kulturního støediska, zaèátek ve 14.00,
vstup zdarma.
25. 12. ŠTÌPÁNSKÁ ZÁBAVA
Úèinkuje Baa & Kalábùf nìžný beat
Sál Kulturního støediska, zaèátek ve 20.00,
vstupné 70 Kè
31. 12. SILVESTROVSKÝ OHÒOSTROJ
Nové námìstí, zaèátek v 18.00.
31. 12. SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
Úèinkuje skupina Rhodesia
Sál Kulturního støediska, zaèátek ve 20.00,
vstupné 100 Kè.

Krásné prožití svátkù
vánoèních
úspìšné
vkroèení
Krásné aprožití
svátkù
do nového aroku
2010
vánoèních
úspìšné
Vámdo
pøeje
vkroèení
nového
roku 2010
Mìstský
úøad
Vám
mìstapøeje
Štìtí.
Mìstský úøad
mìsta Štìtí.

Pronájem nebytových prostorù v ul. Nové
nám. 139, Štìtí.
Místnost o 32 m2 1. patro nájem 4 900 Kè
bez DPH.
Místnost v pøízemí 30 m2 nájem 5 000Kè bez
DPH.
Tel: 603 848 508 nebo 723 867112.
STUDIO RELAX
- masáže - exklusívní èokoládová masáž
- baòkování
- lymfoven (lymfatická masáž, tvarování
postavy)
- infrasauna
- zábaly (z moøských øas, rašelinové, parafínové)
- dárkové a vánoèní poukazy
R. Gorolová, Nové nám. 139, Štìtí (1. patro)
Tel. 731 455 874
Žehlení prádla
Ruèní žehlení osobního i ložního prádla
Vyžehlíme Vaše osobní i ložní prádlo (košile, halenky, trièka bez potisku i s potiskem,
saka, kalhoty, kapesníky, utìrky, ruèníky),
vèetnì prádla z „problematických“ materiálù
(100%-ní len, bavlna, hedvábí, syntetické
materiály).
Žehlíme tlakovou párou 160° C. Použitá
technologie je maximálnì šetrná k žehleným materiálùm.
cena: 40,- Kè/kg prádla
Po dohodì zajistíme dopravu.
Mandlování - cena 13,- Kè/kg
Po dohodì je možné i praní.
Novák Vladimír
Vìdomice – Zavadilka, Dlouhá 215
413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: 602 353 704; 722 458 480

Zpravodaj Mìsta Štìtí, mìsíèník, vychází s povolením Ministerstva kultury ÈR evidenèní èíslo E 14 302. Vydává Mìsto Štìtí, Mírové námìstí 163. Øídí redakèní rada ve složení : Dana
Beranová, šéfredaktor tel. 416 812 401, e-mail: dana.beranova@steti.cz, èlenové Ing. Zdenka Rulíšková, Kateøina Junková a Petr Domorázek, sazba - J SERVIS Ing. Jaroslav Junek. Adresa
redakce: Kulturní støedisko Mìsta Štìtí, Dlouhá 689, è. tel. 416 812 401, e-mail: dana.beranova@steti.cz. Platba reklam v pokladnì Mìstského úøadu v I. patøe, è. dv. 19. Tisk HELMA PRAHA.
Redakce je oprávnìna došlé materiály upravovat, krátit a v pøípadì nedostatku místa pøíspìvky nebo inzeráty zcela odmítnout nebo je zveøejnit v jiném nejbližším možném termínu. Redakèní
rada nezodpovídá za obsah, stylizaci a pøípadné tiskové chyby. Uzávìrka vždy 15. den v mìsíci. Nevyžádané pøíspìvky se nevracejí. Roznášku zpravodaje zajišuje Èeská pošta. Obèanùm
mìsta je zpravodaj poskytován zdarma. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveøejnit též na internetu www.steti.cz - spolu s celým právì vydávaným èíslem zpravodaje.
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VEØEJNÁ SLUŽBA POHLÍDÁ DÌTI
Ohlednì tématu Veøejné služby jsme se v pøedešlých èíslech Zpravodaje zabývali pøedevším
organizací prací a statistikami. Nyní se poohlédneme po hmatatelných pozitivních zmìnách
tváønosti prostøedí mìsta, k níž pøispìli právì pracovníci této služby. Každý den jsou týmùm
pøerozdìlovány standardní práce dané stanoveným harmonogramem, do nichž se øadí
napøíklad úklid, nebo úprava pozemkù. Na požadavek odborù, nebo pøíspìvkových organizací, lze však pracovní sílu smìrovat jinam. Osvìdèilo se kupøíkladu natírání zdí v mìstských
bytech dále urèených k pronájmu, v mateøských školkách a hlavnì v prostorách Ubytovny pro
potøeby mìsta. Jednotného chromatického zbarvení se doèkalo i zábradlí mostu ze štìtské
strany, v pøíštím roce se dokonèí i odvrácená strana. Zdivoèelá zeleò u autobusového nádraží, kde se po léta skrytì kumuloval odpad, byla vykácena a oblast perfektnì vyèištìna. Nìkolik pytlù odpadu - takový byl výsledek velkého úklidu i na mimoštìtské stranì mostu. Zdejší
hustá zeleò je zranitelným místem pro lhostejné odhazování odpadkù, za nìkolik let zde
vzniklo doslova smetištì. Pracovníci Veøejné služby se podílí i na odstraòování škod napáchaných pøi nepøíznivých povìtrnostních podmínkách. S obrovským množstvím popadaných
vìtví a listím po letní bouøi si poradili v pomìrnì krátkém èase. V zimních mìsících bude
nutné zprùchodòovat veškeré dùležité cesty, chodníky a schodištì, a zbavovat je kluzké snìhové pokrývky. Mìstský úøad ve spolupráci s Mìstskou policií pøipravil velmi zajímavý projekt
ochrany dìtí na silnicích. Z øad pracovníkù Veøejné služby bude vybráno kolem šesti nejspolehlivìjších, povìøeni budou kooperovat s mìstskými strážníky pøi ranním hlídání školákù na
pøechodech pro chodce. Èinnosti bude samozøejmì pøedcházet odborné školení, od prvního
prosince se již tyto posily pošlou do akce.
fj

PRVNÍ LODNÍ SEZÓNA ZA NÁMI
V pondìlí 2. listopadu probìhlo slavnostní
zakonèení sezony osobní lodní pøepravy na
trase Štìtí – Litomìøice – Ústí nad Labem. A
všichni, kteøí se na její organizaci podíleli,
mìli opravdu co oslavovat! Sezona se velice vydaøila. Loï Porta Bohemica 1 pøevezla
bezmála 30 tisíc cestujících, což je oproti
sezonì 2008 nárùst o 13 tisíc pøepravených
pasažérù. Novì loï získala i prestižní certifikát „Cyklisté vítáni“. Øada cestujících využila možnosti pøepravy kol a spojila tak výlet
lodí s projížïkou malebným okolím øeky. I
když bylo i mnoho tìch, kteøí vyrazili jen za
klidnou plavbou spojenou s pøíjemným posezením v lodní restauraci, kde si mohli dát
nìco dobrého a za tónù živé hudby obdivovat hezké okolí úseku z Roudnice do Štìtí.
Øada lidí vidìla tuto krajinu z hladiny Labe
vùbec poprvé. A co dìtští pasažéøi? Ti si nejvíce pochvalovali dobrodružné proplouvání
zdymadly! Ale loï neplula jen v èasech uvedených v jízdním øádu. Svoji palubu poskyt

Foto: Petr Domorázek – Vystoupení šermíøù
na palubì lodi

la i mnoha rùznorodým akcím! Mezi nì patøil i výlet žákù základních škol ve Štìtí spojený s pasováním prvòáèkù, nebo hudební
parník s diskotékou z 80. let. První lodní
sezona je sice úspìšnì za námi, ale kdo
nevyužil šanci se svézt parníkem v letních
mìsících, má ještì v tomto roce jednu možnost. Porta Bohemica 1 popluje 27. prosince na trase Litomìøice – Štìtí.
Petr Domorázek

Pomáháme pøírodì
Dne 24. øíjna se èlenové Skautského støediska Štìtí rozhodli ulehèit našemu okolí a
šli uklízet rozházené odpadky v okolí turistického místa Mordloch. Rùzného odpadu a
nepoøádku tam bylo mnoho, a tak každý
natáhl rukavice, vzal igelitový pytel a dal se
do sbìru. Celkem se z tohoto místa odnesly
tøi plné pytle. Našim cílem je pomoci našemu okolí od všemožného nepoøádku, které
je takto zneèišováno. Byli bychom rádi,
kdyby okolí Mordlochu zùstalo èisté a bez
odpadkù. Pomozte nám vytváøet hezèí pøírodu pro nás pro všechny.
Pøijímáme nové èleny
Skautské støedisko Štìtí hledá nové èleny.
Pokud jsi ve vìku mezi 6 ti a 15 ti lety a chtìl(a) bys zažít nové dobrodružství v partì
kamarádù, pøidej se k nám. Scházíme se
každé pondìlí v 16:00 u hodin na Novém
námìstí a také každý pátek v 14:00 tamtéž.
Každého, kdo by mìl zájem, vítáme. Bližší
informace Vám rádi podáme na emailové
adrese skautingsteti@seznam.cz.

Zprávy z oddílu stolního tenisu
Stolní tenisté A mužstva pøivítali ve 4. kole
na svých stolech družstvo Litvínov A. Po
bojovném výkonu naši stolní tenisté zdolali
soupeøe pomìrem 10:7. Body vybojovali:
Novák 3,5; Jón 2,5; Dudek 2; Danaj 2.
Tímto momentální výèet úspìchù našich
stolních tenistù prozatím konèí. V 5. kole pøivítali na svých stolech družstvo Lenešice A.
Toto mužstvo bylo nad síly našich hráèù,
kteøí prohráli pomìrem 4:10. Body vybojovali: Novák 2; Jón 1; Danaj 1. V 6. a 7. kole
zajíždìli naši stolní tenisté na stoly soupeøù. Nejprve do Lovosic A, odkud odjíždìli s
nepoøízenou pomìrem 4:10. Body inkasovali: Novák 2,5; Danaj 1; Dudek 0,5.
Následoval pokus na stolech pøekvapit
momentálního lídra soutìže Roudnice A. O
tom, že není lídrem náhodou, se naši stolní
tenisté hned záhy pøesvìdèili a odjíždìli s
nášupem 2:10. Body získali: Novák 1;
Danaj 1.
Oddíl stolního tenisu SK Mondi Štìtí

Oslavy 30. výroèí otevøení
ZŠ v Ostrovní ulici ve Štìtí
Sobota 24. øíjna byla pro naši školu dlouho
oèekávaným významným dnem. Od rána zde
bylo velmi rušno, nebo jsme si spoleènì s
bývalými vyuèujícími i žáky a další veøejností
chtìli co nejhezèím zpùsobem zavzpomínat
na uplynulých tøicet let trvání naší školy.
Od 8 do 11 hodin byla budova otevøena pro
všechny, kdo mìli zájem podívat se na rùzné
expozice, které dokládaly, jak šel s naší školou èas; souèasnì mohli obdivovat, jak velkými zmìnami prošel exteriér i interiér školy v
poslední dobì pøi nejrozsáhlejší rekonstrukci
všech pavilonù za celou dobu existence školy.
Dìkujeme žákùm 9. roèníku, který se s velkým nasazením podílel na organizaci Dne otevøených dveøí. Žáci 9. A, Radek Rybák a
Pavel Toèín, seznámili návštìvníky se zajímavostmi ze školního života formou prezentace
na interaktivní tabuli, Marek Struha za asistence Jana Tyleho z 9. B v uèebnì informatiky
pøedvádìli velmi pùsobivý program o povodni, která zasáhla školu v roce 2002. Jejich spolužáci poskytovali návštìvníkùm rady i informace, co zajímavého mohou pøi prohlídce
školy zhlédnout. Druhá èást oslav byla vìnována bývalým pracovníkùm školy. Sešli se ve
slavnostnì upravené jídelnì. Velmi nás potìšilo, že jsme mohli mezi sebou pøivítat prvního
øeditele školy Mgr. Jana Kronuse a jeho
zástupce Milana Rambouska. Pozvání pøijali i
další vzácní hosté: paní Ing. Zdeòka Rulíšková, starostka mìsta Štìtí, spolu s místostarostou panem Petrem Domorázkem, tajemníkem panem Ing. Petrem Podrábským a
zástupcem ekonomického odboru MìÚ Štìtí
panem Ing. Miroslavem Andrtem. Následoval
slavnostní projev øeditele školy Václava Hladíka, pøivítal se s námi Jan Kronus, paní starostka popøála úspìch v další práci, a za všechny
bývalé žáky podìkoval pedagogùm øeditel litomìøické nemocnice MUDr. Leoš Vysoudil.
Poté byli hosté pozváni do menší jídelny,
která se pro tuto pøíležitost promìnila v divadelní sál. Chlapci a dìvèata z naší školy si pro
nì pøipravili pestrý program – zazpívali, zacvièili aerobik, zahráli divadlo. Za zmínku stojí, že
v programu vystoupily dvì naše bývalé žákynì Michaela Hackelová a Lenka Nešlehová,
které nyní studují na víceletém gymnáziu, a
dokonce se povedl neèekaný záskok; ve høe
„A žijí duchové“ pro nemoc chybìli hned tøi
herci, a tak jejich úlohy ochotnì i s vtipnými
improvizacemi sehráli pracovníci MìÚ Štìtí
Petr Domorázek, Miroslav Andrt a naše
mladá paní uèitelka Iva Matušková. Sklidili
zasloužený úspìch. Následoval obìd a zde
patøí naše velké podìkování pracovníkùm
Centrální jídelny ve Štìtí, kteøí se vzornì
postarali o obèerstvení všech zúèastnìných i
následný raut. K pøíjemné atmosféøe pøispìlo
hudební vystoupení skupiny Rhodésia. A pak
už následovalo neformální posezení, bìhem
nìhož se urèitì nikdo nenudil – však bylo na
co vzpomínat. Rádi bychom na tomto místì
podìkovali všem, kteøí se na pøípravì oslavy
našeho výroèí podíleli – MìÚ Štìtí, vyuèujícím, provozním zamìstnankyním, panu Z.
Foøtovi, paní J. Zunové, B. Pišvejcové za
dokumentaci akce a samozøejmì našim
žákùm. Vìøíme, že se všem hostùm na naší
škole líbilo, a že se v budoucnu i nadále budeme setkávat pøi dalších hezkých pøíležitostech.
Za zamìstnance ZŠ Ostrovní Mgr. Soòa Kyselová

