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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
V březnovém Zpravodaji jsem se těšila na příchod jara, které však letos na sebe nechalo
dlouho čekat. U nás ve Štětí se projevilo hlavně vysokou hladinou vody v Labi, v
důsledku tání sněhu na našich horách a díky četným dešťovým přeháňkám. Bylo
dosaženo prvního stupně povodňové aktivity, při kterém ještě nehrozí téměř žádné
škody. Doufám, že příznivý stav vydrží i v dalších měsících a nebude se opakovat rok
2006.
Byli bychom rádi, aby se nábřeží Labe stalo odpočinkovou a relaxační zónou, protože
jiné větší parkové plochy ve Štětí chybí. V současnosti je na úpravu nábřeží zpracován
projekt, budeme čekat na vyjádření dotčených orgánů a pak na to, zda bude projekt
podpořen dotací. Koncem března by měl být rovněž dokončen projekt sjezdu z mostu
přes autobusové nádraží tak, jak byl zanesen v územně plánovací dokumentaci kraje.
Na tento projekt čeká i firma Lidl, která je majitelem pozemku autobusového nádraží a
bude žádat zastupitelstvo města o schválení změny územního plánu. Návrh bude
samozřejmě diskutován i s obyvateli Litoměřické ulice.
Jelikož jsou v letošním plánu investic naplánována i nová dětská hřiště, připravujeme v
průběhu dubna kulatý stůl, na který budeme zvát hlavně maminky, aby nám sdělily,
kterým lokalitám ve městě dávají přednost, a kde tedy začít.
Intenzivně se rovněž snažíme, aby se již v letošním roce ve Štětí vybudovalo přístaviště
pro výletní lodě a zpestřil se tak turistický program pro obyvatele i návštěvníky města.
Jednalo by se určitě o příjemné zážitky hlavně pro období prázdnin.
Zdena Rulíšková, starostka

SLOVO DĚTSKÉ STAROSTKY
Ve středu 11. března 2009 se na
Městském úřadě ve Štětí konalo
zasedání Dětského zastupitelstva.
Zastupitelé se sešli v téměř plném počtu
a tak byli usnášeníschopní. Jednalo se o
velmi zajímavých tématech, jako je třeba
rekonstrukce koupaliště. Padaly návrhy
na jeho rozšíření například o mini golf,
který by potěšil řadu mladších i starších
spoluobčanů. K zahození nebyl ani
nápad na hřiště s bílým pískem, na
kterém by se dal hrát volejbal nebo fotbal,
vylepšení převlékacích kabinek, nebo
lezecká stěna. Dále jsme projednávali i

opravy stadionu. Za zmínku stojí také
zpráva o fungování Krajského
parlamentu dětí a mládeže, kam jsme byli
přizváni, a několik z nás se bude moci
zúčastnit i některého z příštích jednání.
Na zasedání byl přítomen pan
místostarosta Petr Domorázek a pan
Miroslav Andrt. Další zasedání se bude
konat 22. dubna 2009, a to přesně na Den
Země. Všem se zasedání líbilo, už jen z
toho důvodu, že se konalo v době
vyučování.
Petra Pabišková, dětská starostka

Vítání občánků
V úterý dne 17. 2. 2009 přivítala paní
starostka ing. Zdeňka Rulíšková v obřadní
síni Městského úřadu ve Štětí tyto nové
občánky: Annu Pospíšilovou, Janu
Procházkovou a Elišku Merhautovou, Filipa
Božka, Jana Šimrala, Jana Brabce, Jakuba
Cízlera, Patrika Kubánka, Jaroslava
Pačese a Dominika Štefla.
Další týden byli přivítáni tito noví občánci:
Markéta Vejvodová, Zuzana Čepičková,
Aneta Plassová a Petra Duchačová, Václav
Havelka, Samuel Korbel, Jan Vrňák a
Martin Báča.
Všem přejeme do dalšího života hodně
zdraví.

Velikonoční svátky

Akce pro zrakově postižené

S příchodem jara ožívají tradice. Největší
křesťanský svátek podle liturgického
kalendáře jsou Velikonoce. Období
Velikonoc si mnozí představí převážně jen
se zdobením vajíček, pomlázkou a koledou.
Doba, která odpovídá velikonočním
svátkům vychází ze zásady slavit
Velikonoce po jarní rovnodennosti 21. 3., v
noci po prvním jarním úplňku. Takto
stanovená neděle může být v rozmezí od
22. 3. do 25. 4. O Velikonocích se zvěstuje,
že život zvítězil nad smrtí, pravda nad lží,
spravedlnost nad nespravedlností, láska
nad nenávistí. Na Velikonoce se křesťané
připravují 40ti denním obdobím nazvaným
postní doba, která začíná Popeleční
středou
středa před Božím hodem
velikonočním patří ještě k postní době,
říkalo se jí i Sazometná či Smetná, protože
se toho dne vymetaly komíny. Zelený
čtvrtek - kostelní zvony zní toho dne při
večerní bohoslužbě naposledy, pak
umlknou až do Bílé soboty - odlétají do
Říma. Hlas zvonů nahrazovaly klapačky a
řehtačky. Velký pátek - dodržoval se přísný
půst. Toho dne se země otvírá, aby odhalila
večer o Velkém pátku na krátkou dobu své
poklady. Bílá sobota je posledním dnem
půstu. Boží hod velikonoční - provádělo se
svěcení velikonočních pokrmů beránek,

Zveme všechny zrakově postižené bez
rozdílu členství v organizaci na besedu,
kterou pořádá Svaz tělesně postižených v
ČR místní organizace Štětí dne 20. dubna
2009 od 13.00 hod. v bezbariérových
prostorách Klubu důchodců, DPS Školní
700, Štětí. Přednášející pí Lorencová a
Kalezičová z Tyfloservisu Ústí n. L.
krajského střediska sociální rehabilitace.
Program:
legislativa, předvedení a
informace o pomůckách, specifické
informace a forma pomoci, otázky a
fundované odpovědi. Pokud máte potíže se
zrakem přijďte i Vy.

A G E N T U R A P O D P O R O VA N É H O
ZAMĚSTNÁVÁNÍ PŘI DIAKONII ČCE V
LlTOMĚŘICÍCH působí v regionu Litoměřicka od r. 2005. Poskytuje zde službu
sociální rehabilitace s využitím metody
podporovaného zaměstnání lidem se
zdravotním postižením: tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a
duševním onemocněním ve věku od 19 do
64 let.
Posláním Agentury podporovaného zaměstnávání je pomáhat lidem se zdravotním
postižením, aby se prostřednictvím získání
práce a rozvoje dovedností přiblížili životu
ve společnosti. Agentura spolupracuje s
Úřadem práce a Městem Litoměřice,
ostatními agenturami podporovaného
zaměstnávání a dalšími neziskovými
organizacemi v Ústeckém kraji. Je členem
České unie pro podporované zaměstnávání. Uživatelům bezplatně poskytuje
podporu ve všech oblastech souvisejících s
prací a zaměstnáváním vůbec (zjišťování
představ, schopností, motivace uživatele),
nácvik dovedností potřebných pro zvládání
péče o vlastní osobu a dovedností
potřebných pro vstup na otevřený trh práce,
podporu při hledání vhodného pracovního
místa, asistenci přímo na pracovišti,
podporu při domlouvání pracovních a
mzdových podmínek a při uplatňování jejich
práv a zájmů. Podpora je vždy individuální,
její míra a rozsah vychází z potřeb každého
uživatele. Maximální délka podpory je dva
roky.
Agentura dále nabízí poradenství pro

mazanec, vejce, chleba a víno. Velikonoční
pondělí - tohoto dne je pomlázka,
velikonoční hodování. Dům od domu chodili
mládenci s pomlázkami spletenými z
vrbového proutí, zdobenými stuhami. Jimi
šlehali dívky a ženy, aby byly po celý rok
zdravé, veselé a pilné, vinšovali a dostali
jako koledu malovaná vajíčka.
K těmto svátkům se vztahují tyto tradice:

Eva Reifová

MASOPUST 2009

1. 4. Prší-li na 1. dubna, bude mokrý
květen.
6. 4. Velká pátek deštivý dělá rok žížnivý.
8. 4. Prší-li o velikonočním Hodu, budev
létě nouze o vodu. Velikonoce krásné
úrodu nám dají, pakli slunce hasne,
louky sucho mají.
24. 4.Na Svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
Přijde-li před Jiřím bouře, bude
dlouho za kamny dobře.

zaměstnavatele, kteří mají zájem
zaměstnat, nebo již zaměstnávají osoby se
zdravotním postižením. Zaměstnávání
těchto osob jim přináší řadu výhod: získání
motivovaného zaměstnance, který
nepovažuje za podřadné vykonávání
pomocných a jednoduchých prací, plnění
povinného podílu, daňové úlevy, zvýšení
prestiže firmy v očích veřejnosti, pracovní
asistence uživateli přímo na pracovišti
hrazená Agenturou, bezplatné poradenství
Agentury. (Např. v Litoměřicích s námi
spolupracují Městská nemocnice, Centrální
školní jídelna, ve Štětí jsou to fy Katrin
servis a Grafika Linke.)
Máte-li o služby Agentury zájem kontaktujte
nás na tel. 416 700 315, 775 251 553, email: apz.litomerice@diakoniecce.cz.
Více informací o nás se dozvíte i na
w w w. d i a k o n i e c c e l t m . c z . A g e n t u r a
podporovaného zaměstnávání sídlí ve
Velké Krajské 46/5 v Litoměřicích a
otevřeno pro všechny zájemce máme od
8:00 do 15:30 hod.

V sobotu 21. února 2009 proběhl nultý
ročník masopustního průvodu ve Štětí.
Průvod maškar vyrazil v 10.00 ze Stračí za
doprovodu Dechařinky na Nové náměstí ve
Štětí. Cestou do města maškary navštívily
nebo zastavily překvapené občany a
několik starousedlíků rozjařené maškary i
pohostilo.
Na Novém náměstí pak místostarosta
města Štětí, pan Domorázek předal
dobrovolně starostovi masopustu klíče od
města Štětí. Nový starosta vyhlásil na 17
nových změn pro občany města. Většinou
to byly změny pozitivní, které po
upozornění nového starosty a vyhrůžky
kata, sklidily oslavné ovace. Po přečtení
vyhlášky byly štětskému obyvatelstvu
představeny jednotlivé masky a zdůrazněny jejich kladné i záporné vlastnosti.
Maškary pak za podpory muziky vyrazily na
vlakové nádraží ve Štětí, kde byl popraven
medvěd, který se stal pro medvědáře
nezvladatelný. Nultý ročník masopustu byl
k večeru ukončen tancem a konzumací
zabijačkového guláše v nádražní restauraci.
Věříme, že jsme tímto odstartovali další
zapomenutou tradici, a v příštím roce se k
oslavám připojí více masek a občanů.
ku

Zápis do MATEŘSKÝCH ŠKOL
Zápis proběhne dne 15. - 16. 4. 2009 od
8:00 do 16:00 hod. na všech pracovištích
MŠ Štětí (Duha, Beruška, Poupě a
Klubíčko). Vezměte sebou zdravotní
průkaz dítěte a rodný list
BC. Alena Kořínková, Ředitelka MŠ Štětí

XVIII. setkání radioamatérů a elektroniků ČR Štětí 2009 Ozdravný pobyt o jarních prázdninách
V sobotu 7. března zorganizoval Hifiklub a
Radioklub Štětí již tradiční 18. ročník setkání
radioamatéru a elektroniků ve Štětí. V
Kulturním středisku města Štětí se sešlo 200
radioamatérů, elektroniků a uživatelů
občanských radiostanic CB z celých Čech.
Zajímavým prvkem setkání je nesporně
radioamatérská burza elektroniky.
Nechyběla zde stará rádia, vysílačky,
antény, součástky a jiné elektronické
„haraburdí“. V poslední době jsou na burze
nabízeny taktéž i součásti počítačů,
monitory, modemy a záznamová media. Na
setkání nechyběli též i profesionální prodejci
vysílaček, antén a dalšího příslušenství k
radiovému vysílání. Pro účastníky
pořadatelé připravili zajímavé přednášky.
Velký zájem byl o přednášku „Digitální TV
vysílání ve vysokém rozlišení, formáty
záznamu HD, způsoby zpracování a
výstupy“, kterou přednesl Ing. Petr Plischke
z ČSE z Multimediálního klubu Liberec.
Další přednáškou, která zaujala přítomné
účastníky setkání, přednesl pan Petr Milt
zástupce firmy Bateria Slaný, na téma
"Rozdělení a provozní podmínky
akumulátorů". Seznámil přítomné s
užíváním akumulátorů, se kterými přijde do
styku běžný uživatel (NiCd, NiMH, Li-ion a
Li-Pol, uzavřené Pb akumulátory). V
letošním roce jsme přivítali také vzácné
hosty a to místostarostu města pana Petra
Domorázka, dále místopředsedu Českého
radioklubu pana Ing. Jiřího Němce a
místopředsedu České společnosti elektroniků pana Ing. Petra Plischkeho. Součástí

tradice tohoto setkání je také mobilní závod
radioamatérů „O pohár starosty města Štětí“.
Účastníci závodu usilují navázat mobilní
radiostanicí co největší počet spojení během
cesty do Štětí. Letošní závod vyhrál Jan
Černý (volací znak OK1XCH) z Prahy.
Hlavním cílem pořadatelů je umožnit
přátelské setkání radioamatérů a elektroniků
v příjemném prostředí kulturního střediska,
kteří se zde potkávají s novými, ale i se
starými přáteli, které znají třeba jen po hlase
z vysílaček. Návštěvníci setkání zde i v
letošním roce získali nové znalosti z digitální
techniky, elektroniky, radiotechniky, výpočetní techniky, poznali další nové přátele a
něco malého si nakoupili. Cílem celého
kolektivu ČSE - Hifiklubu a Radioklubu Štětí
OK1KST je, aby se účastníkům tohoto
setkání z celé republiky ve Štětí líbilo a byli s
úrovní této akce patřičně spokojeni.
Poděkování z naší strany patří městu Štětí,
které nám vytváří podmínky pro pořádání
této tradiční akce, která se již stala součástí
života města.
Fořt Zdeněk, předseda Hifiklubu Štětí

Již po desáté jsme uspořádali Ozdravný
pobyt pro zdravotně postižené a oslabené
děti s doprovodem v Horní Vysoké, RS
Zdravotník. Manželé Karlovi nám vždy
vycházejí vstříc a chápou problémy, které
handicap přináší. Akce, na kterou není státní
dotace, byla podpořena sponzory bez kterých
se neobejdeme. Děti absolvovaly 2x stezku
odvahy, naučnou stezku s 30 otázkami, kvíz,
šipkovanou a společně s dospělými malé
Sportovní hry, výlet do Levína, Lovečkovic i k
hrobce J. Schrolla. Protože byl sníh,
nechyběly závody ve stavbě sněhuláků a
bobování. Pobyt na zdravém a čerstvém
vzduchu byl prospěšný pro všechny.
Dopolední ergoterapie s výrobou přání ke Dni
matek, Velikonocům (zápichy, ozdoby do
oken) a odpolední společná práce s
dospěláky - výroba čarodějnic, ozdob z proutí
a ubrousková technika na textil (trička, sáčky
na bylinky) všechny bavila. Dospěláci měli za
úkol vyrobit velikonoční koláž. Nechyběl
Karneval se soutěžemi, tanečkem a
zpíváním. Opět v průběhu celého pobytu
zazněla písnička Kamarád. Nikdo se nenudil,
nikdo netrhal partu a nikdo se nelitoval. Týden
plný legrace a nových zážitků rychle utekl.
Děti dostaly za soutěže a výkony drobné
dárky a všichni účastníci za sportování
medaile. Akce je prospěšná svým zaměřením
i místem pobytu. Nenásilná forma
rehabilitace rozvíjí komunikaci, zručnost,
dovednosti, sebedůvěru, zlepšují se
motorické schop-nosti jak dětí, tak dospělých.
Poděkování patří sponzorům i soukromým
osobám za finanční a věcné dary. Děti pro ně
vyrobily přáníčka.
Eva Reifová

Zimní příprava veslařů „Téčka“

Jarní soustředění
O jarních prázdninách, tak jak je to již řadu
let tradicí, se uskutečnilo fotbalové
soustředění žáků a přípravky v malebném
prostředí obce Sloup v Čechách. I když
malým fotbalistům počasí příliš nepřálo,
nepolevovali v intenzitě tréninku. O celkem
33 fotbalistů se starali trenéři Radek
Švejdar, René Hrdlička, Jiří Jakl a Václav
Podhorský. Roli vedoucího a zároveň
zdravotníka v jedné osobě zvládl na
jedničku Jiří Nedomlel. Všem za jejich práci
s dětmi děkujeme. Věříme, že příprava
našim žákům pomůže v zápasech v
nadcházející jarní části sezóny a přejeme
jim hodně úspěchů nejen na hřišti.

Veslařské trenažéry se staly od listopadu do
února již nedílnou součástí zimní přípravy
všech správných veslařů. Ani štětští veslaři
nejsou v tomto směru výjimkou. Své
snažení a hodiny tréninku měří s jinými
borci a borkyněmi na tzv. Ergoregatách.
Zúčastnili se všech čtyř kol (Brno, Praha,
Hradec Králové, Děčín), ve kterých bojovali
o postup na Mistrovstvím ČR Ergoregat. V
konkurenci padesátky juniorů si dobře vedli
J. Kubásek a T. Ručka. Neztratili se ani V.
Chalupa s D. Pavlíčkem, kteří poprvé
startovali v Ergoregatách. Smolnou sezónu
prožil M. Linda, ve které vinou úrazu
nezazářil. Naopak velmi vynikajících
výsledků dosáhla L. Weissová, která si jako

jediná zajistila účast na Mistrovství ČR v
jízdě na veslařském trenažéru konaném v
Olomouci. V poli 21 nejlepších dorostenek
dosáhla na krásné 6. místo a ve své věkové
kategorii to bylo dokonce 2. místo.
Vynikajícím časem 7:47 min. by se
neztratila ani mezi juniorkami, kde by
obsadila 10 pozici. Štětští veslaři tak dělali
čest nejen svému klubu, ale i městu Štětí,
které svými výsledky reprezentovaly po
celé ČR. A je i na Vás, zda rozšíříte naše
řady, neboť veslařský sport je opravdu pro
každou věkovou kategorii a přispějete tak k
rozvoji svého ducha, těla a reprezentaci
města Štětí. Najdete nás v loděnici na
„ostrově“ každý den od 15.00 do 18.00 hod.
Václav Kopecký

Pozvánka na fotbalová utkání na Městském stadionu ve Štětí

di vi ze
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UVIDÍTE V KINĚ

7. - 8. 4.

HRAJEME KAŽDÝ DEN MIMO SOBOTU
začátky představení v 18 hodin
Hrajeme se zvukem DOLBY STEREO SR

Ve vztahu se dá přežít i tak, že se naučíme
nevnímat. Pozoruhodný snímek podle
slavného románu, ve kterém se poprvé od
Titaniku opět sešli Leonardo DiCaprio a Kate
Winsletová.

Paranoid Park
(FR/USA do 12 let nevhodné)
Znepokojivý příběh teenagera, který je
nucen spadnout z oblaků rovnou na zem.
Skejťácké drama zobrazuje mládež
vyznávající styl grunge.

23. - 24. 4. Město Ember (USA)
Lidstvo žije již dvě stě let v gigantickém
podzemním městě, které spěje k zániku.
Dvanáctiletá dívka a její kamarád se
pokoušejí město zachránit. Dobrodružná
rodinná fantasy.

9. - 10. 4. Cesta na Měsíc 3D (Belgie/USA)
1. 4.

český dabing
I první let na Měsíc měl své mouchy. Zažijte
na vlastní oči cestu na Měsíc s 3D brýlemi i v
našem kině. Repríza úspěšného
trojrozměrného filmu.

Zamilovaná zvířata (Francie)
Nechte se pozvat do různých koutů světa na
ty nejneobyčejnější milostné eposy ze
zvířecí říše.

2. - 3. 4.

Underworld: Vzpoura Lycanů
(USA do 12 let nevhodný)
Každá válka má svůj začátek. V pořadí již třetí
snímek o válce mezi upíry a vlkodlaky.

5. 4.

26. 4.

Zrádce (USA do 15 let nepřístupný)
Jednou přeběhneš a není cesty zpět. Guy
Pearce v hlavní roli strhujícího thrilleru.

27. 4.

Babička (SR/ČR do 15 let nepřístupný)
Erotická tragikomedie o stárnoucí ženě,
která chce vrátit čas. Podala si inzerát: Zralá,
mírně zvrhlá žena, hledá chlapce od 18 do 24
let. Přihlásilo se jí 650 chlapců…

14. - 15. 4. Výměna (USA do 15 let nepřístupný)
Po únosu syna se jí policie snaží vnutit úplně
cizí dítě… Vynikající Angelina Jolie (oscarová
nominace) ve strhujícím snímku Clinta
Eastwooda podle skutečné události.

Potkan 007 a UFO (Norsko)
17. 4.

Kamarádova holka
(USA do 12 let nevhodný)
Má zajímavý „kšeft“ balit holky a pak je
pořádně naštvat, aby se vrátily k původnímu
partnerovi. Dane Cook, Kate Hudson a Jason
Biggs v nové komedii.

28 - 29. 4. Valkýra (USA do 12 let nevhodný)

19. - 20. 4. Bolt pes pro každý případ (USA)
český dabing

český dabing
Animovaný hit studia Walta Disneye o tom,
jak se z akčního hrdiny stal obyčejný pes… a
naopak.

od 16.00 hod.

Podaří se dětem zachránit babičku, kterou
unesli mimozemšťané? Rodinná komedie.

21. - 22. 4. Nouzový východ

DV D p r o j e kc e
Tom Cruise jako německý plukovník plánuje
atentát na Adolfa Hitlera.

Ke každé vstupence na tento film
dostanete zdarma DVD s filmem
Potkan 007!

5. - 6. 4.

30. 4.

Jak se zbavit přátel a zůstat
úplně sám (USA)
Jak se cítí bulvární novinář ve víru
newyorských večírků? Komedie podle
úspěšné knihy s řadou filmových hvězd.

KULTURNÍ AKCE
7. 4.

(USA/Vel. Brit. do 15 let nepřístupný)

23. 4.

VICTORIA KOLEM SVĚTA

19:00 kulturní program na Husově náměstí
20.45 lampiónový průvod

VELIKONOČNÍ ZÁBAVA
účinkuje: Rhodesia

21:00 zapálení vatry u Labe
21.25 tradiční ohňostroj

sál KS, začátek ve 20:00, vstupné: 50,- Kč

16. 4.

PÁLENÍ ČARODEJNIC
30. 4. Husovo náměstí

VELIKONOČNÍ KONCERT DECHOVÉ
HARMONIE A MAŽORETEK ŠTĚTÍ
sál KS, začátek v 18:00, vstupné: 30,- Kč

11. 4.

Che Guevara - Revoluce
(Španělsko/USA do 15 let nepřístupný)
Portrét kontroverzního muže, který s
doutníkem v ústech šířil po světě revoluci.

ZDENĚK TROŠKA - CESTOU NECESTOU
Humorné vyprávění nejen o filmu s populárním režisérem Zdeňkem Troškou.
kino Štětí, začátek v 19.30, vstupné: 120 Kč

19. 4.

SVÁŤOVO LOUTKOVÉ DIVIDLO
Pohádka O broučkovi
kino Štětí, začátek v 16:00, vstupné: 20,- Kč

20. 4.

SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE
PRO DŮCHODCE - účinkuje: J. Kačanyi

Vyprávění Michala Nešvary o stavbě
plachetnice ze 16. století a její pětileté
plavbě kolem světa.

sál KS, začátek ve 14:00, vstup zdarma

20. 4.

LEV V ZIMĚ J. Goldman

malý sál KS, začátek v 19:00
vstupné dobrovolné

zájezd do Divadla Radka Brzobohatého

Rodinná válka o trůn anglického
krále Jindřicha II.
účinkují: R. Brzobohatý, H. Maciuchová a další

vstupné vč. dopravy 280,- Kč

22. 4.

TŘI POHÁDKY S PÍSNIČKOU
účinkuje: Divadlo Pohádka
Pohádkové leporelo plné písniček a příběhů
kino Štětí, začátek v 9:00 a 10:30

29. 4.

DVA Z NÁS
účinkuje: Scéna Libochovice
Dvě jednoaktové hry o vztahu muže a ženy
a světě kolem nich.
sál KS, začátek v 19:30, vstupné: 30,- Kč
změna programu vyhrazena
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příloha Zpravodaje města Štětí duben 2009
VZPOMÍNÁME

KŘÍŽOVKA



ZNAČKA
LIMONÁDY

CHOROBNÁ
ZUŘIVOST

DŘÍT



ČÍSLOVKA
ŘADOVÁ
URČITÁ

ITAL.SÍDLO

ESTETICKÉ
CÍTĚNÍ



KNÍŽKA
O.SCHEINPFLUGOVÉ

PŘEDLOŽKA

DO
TOHO
PROSTORU

KÓD
SALVADORU

JAPON.MYS

MILOSTNĚ
TOUŽITI
ZKRATKA
NUKLEOVÉ
KYSELINY

BOTANICKY
JEDLE



AFRICKÝ
KMEN

EGYPT.BOHYNĚ
SVÁRU

ANGL.ZKR.SVATÁ

LOŇSKÉHO
ROKU

TAJENKA 3

TAVENINA
INDICKÝ
STÁT

ČERNÁ
SILNÁ
KÁVA

BULHAR.BOJAR

VELKÝ
KAMENNÝ
BLOK

ODBORNÍK
V EKOLOGII
POTŘEBA
ORÁČE

ASIJSKÝ
STÁT

ZN.AMERICIA

HOSPODÁŘSKÁ
BUDOVA

KÓD
SAN
MARINO
SLITÝ
KUS KOVU

TAJENKA 1



Dne 6. března uplynuly 4 roky od
úmrtí paní Jiřiny Novákové z
Brocna. Stále vzpomínají manžel,
syn Michal, máma a sestry s
rodinami.

NĚM.JEDNA

(1939)

MPZ
JORDÁNSKA

HLE

BOHYNĚ,
ZOBRAZOVANÁ
JAKO ŽENA
SE SUPÍMI
KŘÍDLY

AUTORITA

TAJENKA 2

ČÁST PRAHY

AKVARIJNÍ
RYBA

ZUŠLECHTĚNÁ
ŽELEZA

ŽENSKÉ
JMÉNO
(17.7.)

HLESAT
(KNIŽ.)

Vyluštěnou tajenku křížovky z druhé strany spolu s adresou vepište do přilehlého
kuponu. Vystřižený pak doručte v obálce na adresu redakce (Městský úřad, Kulturní
středisko, Dlouhá 689, 411 08 Štětí, zn. křížovka) nejpozději do 14. dubna 2009. Z
úspěšných luštitelů vylosujeme 3 výherce.

Dne 16.3. 2009 vylosovala ze 49
zaslaných a správně vyluštěných
křížovek paní starostka Ing. Zdeňka
Rulíšková tři výherce březnové
tajenky. Jsou to paní Brigita
Vaďurová, Družstevní 642, Štětí, paní
Simona Kopecká, Chcebuz 46 a Petr
Bartoš, Stračenská 612, Štětí.
Výherci si své ceny mohou
vyzvednout v kanceláři odboru
kultury na Kulturním středisku,
Dlouhá 689, Štětí. Správné znění
tajenky bylo BŘEZEN MĚSÍC
INTERNETU. Vylosovaným
blahopřejeme k výhře.

Dne 28. 3. uplynulo 9 let od úmrtí
pana Zdeňka Bartáka. Stále
vzpomíná manželka s rodinou.
V životě se loučíme mnohokrát, s
tatínkem jen jednou, kdybychom si
oči vyplakali, jeho se vícekrát
neohlédnou. Dne 9. dubna 2009
vzpomene již 40 smutných let, co
odešel bez slůvka rozloučení můj
drahý táta, bratr, strýc pan kpt. ČSL
Armády Slavomil Kohout, Radou
126. Když tě táto syn tvůj nejvíc
potřeboval pro život, ty jsi byl
nenávratně pryč. Za tichou
vzpomínku děkujeme a s láskou
vzpomíná syn Slavomil a ostatní
příbuzní.
Dotlouklo srdce drahého tatínka,
odešlo na věčnost spát, tatínku zlatý,
zůstaneš s námi ve věčných
vzpomínkách. Dne 14. dubna 2009
vzpomene 12 dlouhých let, co bez
slůvka rozloučení odešel náš drahý
manžel, tatínek pan Karel Kraft ze Štětí,
Stračenská 616. Za tichou vzpomínku
děkuji a stále vzpomínají manželka L.
Kraftová a synové Karel a Petr, dále
ostatní příbuzní.
Dne 10. 4. uplynulo 11 let a 28. 4. 2009
jeden rok, kdy nás navždy opustili naši
rodiče František a Marie Kuchařovi. S
úctou v srdci vzpomínají dcery a
vnoučata.
Dne 7. dubna 2009 uplyne 11 let od
chvíle, kdy utichlo zlaté srdce naší
drahé maminky a babičky, paní Marie
Šťastné ze Štětí. S láskou, smutkem a
úctou vzpomínají dcery Marie a Vlaďka
s rodinami. Děkujeme všem, kdo tiše
vzpomene s námi.
Dne 6. 4. uplyne 6 let od úmrtí pana
Josefa Semanca. S úctou vzpomínají
syn Josef s rodinou.

Soutěžní kupon

PODĚKOVÁNÍ

Jméno a příjmení: _________________________________
Adresa: _________________________________________
Správné znění tajenky: _____________________________

Děkuji všem touto cestou za projevy
soustrasti, květinové dary a za účast na
pohřbu pana Jaroslava Klapky. Václava
Klapková s rodinou.

STUDIO RELAX
(Nové nám. 139, Štětí 1.p)
- masáže
- baňkování
- LYMFOVEN
(nejen formování postavy)
- zábaly: z moř. řas,moř. hlíny,
čokolády
- parafínové zábaly rukou
- INFRAKABINA
- exkluzivní čokoládová masáž
(do tohoto zavedeného studia
hledám šikovnou kosmetičku)
Tel: 731 455 874

K pronájmu 2 nebytové prostory
v ul. Nové nám. Štětí (81 a 27
m2).
Informace na tel. č. 603 848
508 nebo 723 867 112
Prodám garáž v centru města
Štětí, elektrická přípojka
220W/380 W. Tel. 603 581 382
Vyměním byt v OV 1+1 50m2 v
Ostrovní ulici (přízemí, nové
rozvody el., plastová okna) za
byt v OV 3+1, 2+1 (nejlépe ve
zděné zástavbě - není
podmínkou). Doplatek dohodou.

NELAHOZEVES - zámek
tel.: 315 709 111, e-mail: info@lobkowiczevents.cz
www.lobkowiczevents.cz, www.lobkowicz-collections.org

HRNČÍŘSKÉ SLAVNOSTI NA ZÁMKU NELAHOZEVES
25. a 26. dubna 2009, 9 -17 h
Ukázky a prodej rozmanitých keramických výrobků, prohlídky zámecké
expozice, dobový program, hry pro děti i dospělé, ukázky sokolnictví.
Speciality zámecké kuchyně, lobkowiczké pivo a posezení na nádvoří
zámku, ochutnávky a prodej roudnického vína v zámeckém sklepení, slevy
v Zámecké prodejní galerii.
Vstupné do celého areálu zámku: dospělí 100 Kč, děti 50 Kč, děti do 6 let
zdarma, rodinné vstupné 250 Kč (2 dospělí + 2 děti)
Další akce v roce 2009
28. a 29. 11. Advent

