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Zprávy z radnice
♦ Na Městském úřadě ve Štětí
byl zahájen dvouletý projekt s
názvem „Zvýšení kvality řízení
na MěÚ Štětí“, jenž je dotován
z operačního programu
„Rozvoj lidských zdrojů a
zaměstnanosti“. V rámci projektu bude aktualizována strategie rozvoje města, posoudí se
finanční zdraví města a zavedou se nové metody kvality řízení úřadu. Bližší informace
budou podány v nejbližším
vydání Zpravodaje města Štětí.
♦ Pro nerentabilitu nebude v
letošním roce provozována
lodní doprava ve směru Litoměřice – Štětí – Litoměřice.

Novinkou bude provoz cyklobusu a Podřipského motoráčku.
Cyklobus bude v provozu od 1.
6. 2013, motoráček bude jezdit
od 15. 6. 2013 do 8. 9. 2013
vždy v sobotu a neděli. Podrobnější informace a jízdní řády přineseme v květnovém vydání
Zpravodaje města Štětí.
♦ Na pozici správce koupaliště
byl radou města vybrán pan Jindřich Špaček.
♦ Podle počasí bude na koupališti ve Štětí zahájena montáž
vodních atrakcí, která bude prováděna firmou STRABAG.
Dále budou na koupališti probíhat i závěrečné terénní úpravy.
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Upozornění:
Proběhne celoplošná deratizace města Štětí
Pro zachování účinnosti deratizace proběhne v průběhu března - dubna 2013 opakovaná
deratizace, kterou bude provádět odborná firma. Tato deratizace bude provedena na veřejných prostranstvích a ve školských zařízeních.
Prováděcí firma uskuteční deratizaci s nástrahami, které sice
nejsou klasifikovány ve smyslu
nařízení vlády č. 192/1988 Sb.,
jako jed, ve znění pozdějších
předpisů ale při případném požití většího množství jsou zdraví
škodlivé. Sběr a likvidaci uhynulých škodlivých hlodavců
provede předepsaným způsobem odborná firma.
Pro zajištění maximální účinnosti prováděné deratizace
žádáme všechny podnikatele a
společenství vlastníků jednotek

Dobrodruh. Slavný cestovatel a rybář Jakub Vágner ve štětském kině v polovině března na
téměř dvě a půl hodiny uhranul posluchače vyprávěním o svých dobrodružstvích. Jakub
Vágner je proslulý český sportovní rybář, držitel mnoha světových rybářských rekordů. Pro
splnění svého snu, zmapovánínejvětších a nejvzácnějších sladkovodních ryb naší planety,
procestovalkromě Antarktidy všechny kontinenty. Foto: Radek Kulhánek

Štětí o provedení deratizace
jejich objektů ve stejném termínu, aby deratizace na území
města byla co nejúčinnější. Současně žádáme všechny podnikatele a společenství vlastníků
jednotek Štětí o předložení
potvrzení o provedení zajištěné
deratizace do 15. 5. 2013 na
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy, Městského
úřadu Štětí.
V době provádění deratizace je
nutné zabránit zvířatům přístupu k návnadě. Při procházkách
se musí bezpodmínečně vodit
na vodítku. Upozornění: Pokud
by došlo k požití návnady, je
nutné vyhledat lékaře. Bližší
informace: Odbor stavební,
životního prostředí a dopravy,
MěÚ Štětí Ivana Volfová, tel.:
416 859 333.

Pozvánka na Zasedání
Zastupitelstva města Štětí,
čtvrtek 18. 4. 2013,
začátek v 17. hodin.
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Dobří andělé ze základní školy ve Školní ulici přispějí lidem bojujícím s rakovinou
I Více než čtyřmi tisíci korun
přispěje základní škola ve Školní ulici lidem bojujícím s rakovinou. Škola uspořádala sbírku
pro nadační fond Dobrý anděl.
Výběr nadace byl jednoduchou
volbou. Právě Dobrý anděl
pomohl Kryštůfkovi Přádovi z
naší školy, který už coby tříleté
dítě onemocněl leukémií.
Tehdy nesmlouvavá diagnóza
tvrdě zasáhla do života celé
jeho rodiny. Psychické útrapy,
stres a nejistota doprovázely
také velké finanční problémy.
Kryštůfkova maminka Pavlína
Přádová je překonala právě
díky pomoci nadačního fondu
Dobrý anděl. „V době, kdy
Kryštůfek onemocněl leukémií, měl nastoupit do školky a
já jsem si hledala zaměstnání.
Protože jsem samoživitelka a
oba starší synové v tu dobu stu-

dovali, byly pro nás peníze důležité. Naším jediným finančním
příjmem byly pouze sociální
dávky. Nebýt nadace, nebyli
bychom schopni žít,“ vzpomíná Pavlína Přádová. Kryštof
dnes navštěvuje druhou třídu,
čeká ho ještě tříletá ambulantní
léčba. Společně s maminkou se
stal dokonce tváří nadace
Dobrý anděl. Právě on byl
vůbec prvním pacientem, kterému tehdy nově vzniklý
nadační fond pomohl. Základní
škola sbírku vyhlásila v prosinci loňského roku. Zapojili se do
ní jak školáci, tak učitelé.
Někdo přispěl dvoukorunou,
jiný i několika stovkami.
Každý takovou částkou, jakou
si mohl dovolit. Všechny bez
rozdílu může hřát dobrý pocit,
že přispěli užitečné věci. Že i
oni se stali Dobrými anděly.

Do sbírky pro nadační fond Dobrý anděl přispělo šedesát žáků a
učitelů celkovou částkou 4 213 Kč.

Den s olympioniky na ZŠ TGM

Sokolové pod Řípem

I Poslední únorový den proběhlo na ZŠ T. G. Masaryka setkání
s bývalými olympijskými
reprezentanty v atletice. Celý
den byl vyčleněn sportovním
soutěžím. Žáci na jednotlivých
stanovištích po skupinách
absolvovali vybrané disciplíny
speciálního desetiboje všestrannosti: kliky, lehy-sedy, švihadlo, trojskok, driblink a hod
medicinbalem. Jedná se o celorepublikový projekt OVOV(Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů) a toto logo je
doplněno písmeny RR- jde o iniciály olympijských vítězů v
desetiboji z Barcelony 1992,
respektive Athén 2004- Roberta Změlíka a Romana Šebrleho,
kteří tyto akce zaštiťují. Po
první disciplíně bylo sportování přerušeno a v tělocvičně
školy proběhla beseda se Ště-

I Koncem května se do Roudnice n/L slétnou tisíce sokolů z
celého světa. Sokolská župa
Podřipská pořádá 25. a 26. května akci Sokolové pod Řípem. Je
přihlášeno přes 6 800 účastníků
z Čech, Moravy a ze zahraničí.
V sobotu budou probíhat na Tyršově stadionu zkoušky hromadných skladeb a v podvečer se
sokolové vydají na horu Říp.
Hlavnímu vystoupení v neděli
odpoledne bude předcházet
slavnostní průvod městem na
Tyršův stadion, kde uvidíte
nejen hromadné skladby. Sletovým odpolednem vyvrcholí
více než celoroční práce organizátorů, autorů skladeb, cvičitelů a cvičenců v župách. Akce
„Sokolové pod Řípem“ navazuje na tradici župních předvá-

pánem Janáčkem (skok o tyči),
Jiřím Vyčichlem (trojskok) a
Miloslavou HübnerovouRezkovou (olympijská vítězka
z Mexika 1968 ve skoku vysokém). Na závěr děti dostaly
podepsané kartičky, o které byl
obrovský zájem. Po dokončení
zbylých disciplín proběhlo opět
v tělocvičně závěrečné vyhodnocení a zakončení. Kapitáni
družstev obdrželi tašky s ovocem a sladkostmi, o které se pak
rozdělili se svými týmy. Hlavním organizátorem byl Ing.
Ladislav Novák. Celkové organizace se zúčastnili i vyučující,
jejichž pracovní náplní výuka
tělesné výchovy není, ale i oni
chápou potřebu pohybu a sportování pro děti. Což je hlavním
záměrem celé této akce, která
probíhá postupně ve školách po
celé republice.
Mgr. Jiří Kozák
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lečných sletů. Sokolská župa
Podřipská ve své historii uspořádala celkem 35 sletů a z toho
se 11 konalo v Roudnici nad
Labem. Sokol na Podřipsku má
skutečně dlouhou a bohatou historii. Již v roce 1868 byl ustaven Podřipský Sokol roudnický. První pokusy založit vyšší
celek – Sokolskou župu Podřipskou, spadají do roku 1884, ale
k jejímu oficiálnímu ustavení
došlo až o tři roky později.
Sokol byl vždy státotvornou
organizací, vzpomeňme jen na
účast sokolů v československých legiích, prvním, druhém
a třetím odboji i jejich práci pro
republiku a její občany v
dobách míru. Podrobné informace naleznete na webu:
www.sokolove.estranky.cz.
(fu)
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Anketa vypovídala o Asistentech prevence kriminality
I V roce 2012 byly ve Štětí z dotací MV ČR z Programu prevence
kriminality podpořeny dotací
dva projekty, Asistenti prevence
kriminality a Zabezpečení jízdních kol mikročipy. Oba projekty byly primárně zaměřeny na
prevenci kriminality. O fungování obou byli občané města průběžně celý rok informováni v
několika médiích (např. na stránkách městského Zpravodaje, v
KTV, na webových stránkách
města, v ČRo Sever). Součástí
projektů je také vyhodnocení. V
případě Zabezpečení jízdních
kol mikročipy je možno brát jako
jeden z indikátorů úspěšnosti
množství odcizených kol. Ze statistik PČR ve Štětí je jasně čitelný pokles. V roce 2011 bylo odcizeno 18 kol. V roce 2012, kdy
byla od června kola čipována,
klesl tento počet na 12. Na webu
města byla na konci roku provedena anketa, ze které vyplývá, že

skoro 83% obyvatel města považuje zapojení Města do systému
Krimistop za smysluplné a
plných 88% má zájem na tom,
aby se Město v letech příštích
zapojovalo do podobných aktivit. Každý, kdo má zájem o čip,
se může přihlásit na Městské
policii, kde mu budou sděleny
bližší informace. V případě projektu Asistenti prevence kriminality byl jedním z indikátorů
pokles počtu vybraných přestupků. Jako hlavní prioritu měli
asistenti určeno zklidnění situace v centru města, zejména se
zaměřením na snížení výskytu
osob popíjejících alkohol. Dalším indikátorem, který byl uveden v popisu projektu, bylo šetření mezi občany města zaměřené na jeho vnímání. Jako nejvhodnější varianta byla vybrána
anketa. Ta proběhla na přelomu
roku na městském webu a také
formou dotazníku mezi občany.

Jak hodnotíte práci Asistentů prevence kriminality v centru města Štětí? Zlepšila se
situace týkající se problémů s popíjením alkoholu?

Akce DDM Štětí

ty, odměny a další. Informace o
přihláškách tel.: 416 810 440, eamil: ddmsteti@centrum.cz,
www.ddmsteti.cz

Přímořský pobyt určený pro
rodiče s dětmi, mládež a dospělé. Residence Carina Nord
Lokalita Spiaggia
Cena je za osobu a zahrnuje ubytování v apartmánech, dopravu
včetně přistavení autobusu k
DDM Štětí, spotřebu elektrické
energie, teplé a studené vody,
služby delegáta.
K ceně zájezdu se dále připočítává částka 320,-Kč za pojištění
proti úrazu, základní pojištění
pro případné léčebné výlohy v
zahraničí, pojištění poškození
cizích věcí a pojištění storna
zájezdu.
1. Turnus: Odjezd: 28.6.2013

Letní tábor dětí - Poslův
Mlýn
Termín: 6. 7. - 13. 7. 2013
CENA: 2 650,- Kč (pro děti ze
Štětí a spádových obcí, které
dostanou, prostřednictvím
DDM, dotaci v rámci projektu
Zdravé město)
CENA: 3 000,- Kč (pro děti z
jiných měst a obcí, pro které
mohou rodiče žádat dotaci
přímo u svých Městských a
Obecních úřadů)
V ceně: ubytování, doprava
busem, strava 5x denně, pitný
režim, vstupné na koupání, výle-

HIT TOUR 2013
Lucka Vondráčková a Michal
David: dva nejposlouchanější
české hlasy společně v O2
aréně
CENA: 690,- Kč (vstupenka),
130,- Kč (doprava)
KDY: 26. června 2013 (středa)
Odjezd od DDM v 18:00 hodin
Začátek představení ve 20:00
hodin. Závazné přihlášky přijímáme v DDM - tel. 416 810 440

8%
38%

18%

♦
36%

Jsem velice spokojen/a

Jejich činnost jsem nezaregistroval/a

Jsem spokojen/a

Jsem nespokojen/a

Součástí ankety byl také bod,
kde se respondenti mohli volně
vyjádřit k projektu a případně přinést nové podněty pro další činnost. Tyto budou využity v roce
2013. Začátkem letošního roku
byla vypracována žádost o státní
účelovou dotaci v celkové výši
skoro 2 mil. Kč na čtyři projekty
v rámci Programu prevence kriminality MV ČR pro rok 2013.

Pro sluchově postižené

Ozdravný pobyt o Jarních prázdninách

I Zveme ve středu 17. 4. ve 13. h
na besedu pro sluchově postižené , která se koná v Klubu
důchodců Štětí ve Školní ul.
Akci pořádá Svaz tělesně postižených MO Štětí nejen pro členy
organizace, ale také pro širokou
veřejnost. Přednášejícím bude J.
Paur - prezident Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR.
Program: pomůcky pro sluchově postižené, novinky , legislativa, drobné opravy a seřízení
naslouchadel, příslušenství a
baterie do naslouchadel, atd.
Přijďte a získáte fundované
odpovědi i přehled o tom, jak
vylepšit život sluchově postižených.

Svaz tělesně post. MO Štětí uspořádal popatnácté v Horní Vysoké
ozdravný pobyt pro zdrav. post.
a oslabené děti s doprovodem.
Akce, na kterou není státní dotace, byla podpořena sponzory,
bez kterých se neobejdeme.
Letos se zúčastnilo 13 dětí a 14
dospělých klientů. Děti vyrazily
na stezku odvahy, naučnou stezku , společně s dospělými na procházky po okolí a nechybělo
večerní vypuštění létajícího přání. Protože byl sníh a mráz, do
bobování i sáňkování se zapojili
i odvážní dospěláci. Postavili
jsme také rodinu sněhuláků nejrozmanitějších velikostí i s čerty.
Při dopolední i odpolední artete-

Reifová E.

rapii i ergoterapii se nikdo nenudil. Vyráběli jsme zápichy, přání
ke svátkům jara i pro maminky, „
ekologické“ růže, knoflíky pro
štěstí, pracovali s barvami na
sklo, zdobili srdíčka. Děti luštily rébusy a hádanky, dospělí
měli paměťovou terapii. Práce u
všech rozvíjela motorické
schopnosti, paměť a představivost. Nechybělo ani společné čtení, sportování a dechová cvičení.
Karneval se soutěžemi i tanečkem na konci pobytu neměl chybu. Nikdo se nenudil, nikdo netrhal partu a nikdo se nelitoval.
Týden plný legrace a nových
zážitků rychle uběhl. Děti dostaly za soutěže a výkony drobné

Konkrétně jde o tyto: Městský
kamerový dohlížecí systém, Asistenti prevence kriminality (udržení stávajícího projektu), Asistenti prevence kriminality –
navýšení počtu a Výzkum veřejného mínění. Zda a v jaké výši
bude Město Štětí úspěšné, bude
známo již v průběhu měsíce
dubna.

ve večerních hodinách
Návrat: 7.7.2013 v dopoledních hodinách
2. Turnus: Odjezd: 5.7.2013 ve
večerních hodinách
Návrat: 14.7.2013 v dopoledních hodinách
Bližší informace a přihlášky:
DDM Štětí, tel.: 416 810 440,
ddmsteti@centrum.cz

dárky, ani dospělé jsme neošidili. Akce je prospěšná svým zaměřením i místem pobytu. Nenásilná forma rehabilitace rozvíjí
komunikaci, zručnost, dovednosti, sebedůvěru, zlepšují se
motorické schopnosti jak dětí,
tak dospělých. Důležité jsou
mezigenerační vztahy a integrace. Poděkování patří sponzorům
i soukromým osobám za finanční a věcné dary. Děti pro ně vyrobily přáníčka s poděkováním a
dostanou i jejich výrobky. Přiblížení pobytu včetně fotografií a
prezentaci naší organizace můžete vidět v Knihovně Štětí , která
je bezbariérová.
E. Reifová – předseda
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Duch Keltů přichází s pálením čarodějnic
I S koncem dubna přichází i kouzelná noc, kterou všichni znají,
ale málokdo ví, proč ji slavíme
a čím je kouzelná. Noci z 30. 4.
na 1. 5. se říká „Filipojakubská
noc“ nebo „Valpuržina noc“,
protože v křesťanském kalendáři slaví 1. 5. svátek sv. Filip a
Jakub a sv. Valpurga je považována za ochránkyni před čarami
a čarodějnicemi. My dnes říkáme, že se „pálí čarodějnice“, ale
původ svátku spadá až do dob
Keltů. Dříve se tento svátek slavil o úplňku, nejbližšímu ke dni
uprostřed mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Keltové v tuto noc slavili významný svátek Beltaine. Zimy bývaly dlouhé a kruté a Beltain předznamenával blížící se jaro.
Velké ohně měly symbolicky
očistit lidi i zvířata od neduhů a

nečistých myšlenek. Ohně v
domácích krbech se uhasily a
následně se zapálily nové. V
předvečer Beltainu se milenci
vydávali do lesů a květen byl
svátek milostných her a
namlouvání. Nejspíš z této
doby pochází zvyk líbání pod
rozkvetlým stromem v první
květnový den. S příchodem
křesťanství začalo potírání
pohanské víry, pohanských
obřadů a svátků. Některé se
však nepodařilo vymýtit a bylo
tedy nutné dát jim křesťanský
význam. Proto vzniklo „pálení
čarodějnic“. Ohně se začaly
zapalovat jako ochrana před
zlými duchy a démony a v
dobách inkvizice i čarodějnicemi. Lidé věřili, že tuto noc se
čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a do vzduchu se

proto vyhazovala zapálená
smolná košťata, která měla čarodějnici „sestřelit“ ze vzduchu.
Symbolicky se upalovala i
postava čarodějnice. Věřilo se v
otevírání jeskyní s ukrytými

poklady. Popel z ohňů měl mít
zvláštní moc pro zvýšení úrody.
Rozhrnutým popelem se vodil
dobytek k zajištění plodnosti,
jindy se přes oheň skákalo kvůli
zajištění mládí a síly.
M.Krch

Turnaj v pexesu přilákal desítky hráčů Letní tábor Asterix a Obelix
I V sobotu 23.2. se na Malém
sále Kulturního střediska uskutečnil již 4. ročník TURNAJE
V PEXESU. Přes mrazivé počasí lákající na hory se turnaje
zúčastnilo 40 hráčů. Utkali se v
nejrůznějších pexesech, hledali
dvojice postav z filmu Bolt,
Ratatue, také pohádkové postavy Toma a Jerryho, Mickey
Mouse, Krtečka, kamarádů ze
Čtyřlístků, ale i nejrůznější zvířátka ať už česká nebo zahraniční a také se mohli skrz
obrázky podívat po Štětsku,
Turnovsku nebo navštívit nejrůznější rozhledny. Některá
pexesa byla snadná, jiná těžší,
některým soutěžícím to šlo
lépe, jiným o něco méně. Touto
cestou bychom rádi poděkovali
za podporu Kulturnímu středis-
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ku, za propůjčení prostor, kde
se turnaj konal, Potravinám
Michaela a Cukrárně Monika
za sladké odměny.
kategorie 3 – 6let
1. Kačka Černá
2. Petr Cihlář
3. Liliana Jandusová
kategorie 7 -9 Let
1. Tomášek Dvorný
2. Michael Albrecht
3. Martina Slapinička
kategorie 10 - 14 let
1. Standa Platil
2. Sabina Hrubá
3. Alena Lonská
kategorie 15 let a více
1. Stanislava Věrná
2. Jan Frýba
3. Jiří Věrný

I Zveme vás na letní tábor plný
dobrodružství a zábavy. Na co
se můžete těšit? Na celotáborou
hru "Asterix a Obelix", spoustu
her. Výlety do přírody a kulturních památek, táboráky. Tábor
v Náchodě začne v sobotu 20.7.
a bude ukončen v sobotu 3. 8.
2013. Cena: Pro registrované
členy oddílu 4.000 Kč pro nere-

gistrované 4.500 Kč. Uzávěrka
přihlášek: 1. 6. 2013. Více
informací a přihlášky naleznete
na webových stránkách:
www.tulacist.eu nebo e-mail:
tulacisteti@seznam.cz. Cena
zahrnuje: ubytování v chatkách, stravu 5x denně, dopravu, vstupy, výlety, a další.
www.tulacist.eu

Skauti zvou na tábor - Indiánské léto
I Víte co budete dělat o letních
prázdninách? Že ne! Co takhle
jet na indiánský tábor. Čeká vás
spousta her, zábavy a dobrodružství. Pojeďte s námi a prožijte léto jako praví indiáni. Na
co se můžete těšit? Spaní v indiánském stanu týpí, večerní táboráky, noční bojovky, výlety,
rukodělné práce a samozřejmě
celotáborová hra „Po stopách

velkého náčelníka”. Přihlásit se
můžete až do 31. 5. Ten, kdo se
přihlásí do 31.1.2013, získá od
nás na táboře tričko s logem
tábora. Více informací na stránkách www.skaut-steti.wbs.cz
nebo na tel.: 775 681 017 (Macková Petra ). Kdy: 3.8. – 17.8.
2013, Kdo: Děti a mládež od 6
do 18 let. Kde: Dolní Chřibská,
Cena: 3400 Kč.
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Poznávejte svůj kraj s loupežníkem Štětkou po jeho stopách

I Po stopách loupežníků je
poznávací soutěž o regionu Štětsko, která je zaměřená především na předškolní děti a žáky
1. stupňů základních škol a
jejich rodiče. Cílem hry je
zábavnou a hravou formou
seznámit děti a mládež se zajímavostmi a historií regionu a
města, ve kterém žijí. Hra bude
probíhat v období měsíců
duben (vyhlášení a zahájení
soutěže) až listopad 2013 (vyhlášení vítězů a ukončení soutěže).
Pravidla soutěže:
Prvním krokem malého loupežníka bude opatřit si
„Loupežnický pas“, který bude

k dostání v IC města Štětí. Do
pasu napíše své iniciály, obdrží
razítko loupežnického panství
a hráčskou placku. Dále pak
musí správně zodpovědět soutěžní otázky, které nalezne ve
Zpravodaji města Štětí (ke stažení též ve formátu Pdf na
stránkách města Štětí) a zde, na
webových stránkách loupežníka Štětky. Odpovědi si zapíše
do pasu a v IC obdrží za každou
správně zodpovězenou otázku
samolepku, kterou si vlepí na
příslušné místo ve svém
„Loupežnickém pasu“. Otázky
a úkoly, které jsou součástí
pasu může plnit průběžně dle
svého času a uvážení. Tyto otázky však nejsou odměněny herní
samolepkou. Lze však, za
jejich správné splnění a získání
všech pěti soutěžních samolepek, získat samolepku bonusovou. POZOR, každý hráč smí
soutěžit pouze s jedním loupežnickým pasem.
Soutěžící, kteří správně zodpoví všechny soutěžní otázky a
získají všech pět soutěžních
samolepek, postoupí do slosování o tři hlavní ceny soutěže,

které vítězům na slavnostním
vyhlášení předá sám loupežník
Štětka.
„Loupežnický pas“ bude k
zakoupení v Informačním centru města Štětí. Tento pas bude
sloužit jako deník loupežníka,
do kterého si hráč bude zapisovat správné odpovědi na soutěžní otázky. Zároveň v něm
budou krátké informace o zajímavostech a historii regionu s
ilustracemi a logické a postřehové hry a úkoly pro děti, např.
najdi 5 rozdílů, loupežnická šifra, najdi předmět apod.
Soutěžní otázky. Hlavních otázek bude celkem pět a budou
publikovány ve Zpravodaji
města Štětí v rozmezí měsíců
květen až říjen (červenec, srpen
je dvojčíslo). Odpovědi na každou otázku si soutěžící zapíší
do „Loupežnického pasu“ a za
správné zodpovězení dostanou
samolepku, kterou si do pasu
vlepí. Otázky budou takové,
které děti donutí vyjít ven do přírody a jejich odpovědi hledat na
všech možných místech regionu Štětsko. Správné odpovědi
na otázku bude možné nalézt v

terénu na všech možných místech regionu a na zastaveních
naučného putování loupežníka
Štětky, na webu i v knize Štětsko od pana Bílka, která je k
zapůjčení v městské knihovně.
Samolepky: Samolepek bude
celkem šest. Pět samolepek
bude odměnou za správné zodpovězení otázek vydaných ve
zpravodaji města Štětí a vyobrazení na nich budou členové
družiny loupežníka Štětky.
Šestá samolepka bude
„bonusová“ a získat ji bude
možné pouze za správné zodpovězení pěti soutěžních otázek ohodnocených samolepkou
a za splnění úkolů, které budou
součástí „Loupežnického
pasu“.

Poděkování
ZŠ TGM chce tímto po úspěšné zábavě, konané u příležitosti jubilea, poděkovat za
materiální pomoc všem firmám, rodičům, pracovníkům
školy, Městskému úřadu i
kapele Rhodesie.

Loupežník Štětka zve na geocachingové putování
I Ahoj, velcí i malí dobrodruhové. O loupežníkovi Štětkovi
toho jistě už víte spoustu.
Možná jste se ale ještě nedočetli o pokladu jeho loupežnické
bandy. Chtěli byste jejich truhlu
s cennostmi najít? Vydejte se
tedy s námi do geocachaingového dobrodružství. Pozorně si
přečtěte, co k tomu všechno
bude zapotřebí a rychle začněte
s hledáním. Kdo neví, co je geocaching, odpověď nalezne na
www.geocaching.cz. Na vás
bude najít loupežnickou truhlu i
s pokladem! Nejdřív však musíte najít všech pět loupežníků z
celé party, kteří vás k bájné
truhle dovedou. Co k tomu
budete potřebovat?
V první řadě Loupežnický geopas, ten bude zdarma k dostání
v Informačním centru ve Štětí.
V geopasu budete mít pět
obrázků postaviček loupežníků
a jeden obrázek s truhlou. Ke
každé z postaviček budete
muset najít odpovídající podobu (keška - razítko s hlavou loupežníka). Indicie k tomu, kde

pět loupežníků a truhlu hledat,
naleznete buď na stránkách
www.loupeznikstetka.cz pod
obrázky jednotlivých loupežníků, a nebo v listingu na webu
geocaching.com pod názvem
Geoputování loupežníka Štětky. Po vyplnění všech pěti loupežnických obrázků si budete s
pasem moct přijít pro poklad (finální kešku) do Informačního
centra ve Štětí.
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Kulturní středisko města Štětí
Program na duben 2013

1. 4. Info. centrum - 40 LET
MAŽORETEK VE ŠTĚTÍ
Výstava fotografií a ocenění ke
40. výročí založení mažoretek
ve Štětí, vstup zdarma.
1. 4. Městská knihovna - STAROVĚCÍ VÁLEČNÍCI
Výstava Davida Kocmana v
čítárně v 1. patře, vstup zdarma.
7. 4. kino Štětí - SVÁŤOVO
LOUTKOVÉ DIVIDLO
Pohádka Kašpárek a hodná víla
Jarmilka, začátek v 15.30, vstupné: 20,- Kč.
8. 4. Městská knihovna - TOULKY PAMĚTÍ
Paměťová terapie nejen pro starší generaci, začátek v 16.00,
vstup zdarma.
11. 4. malý sál KS
CO SE NEVEŠLO DO EXPEDIČNÍ KAMERY
PRÍBEHY TATRANSKÝCH
ŠTÍTOV - Vysoké Tatry, symbol
Slovenska – úkryt a útočiště pro
všechny, kteří hledají klid a
úlevu pro svojí duši. Scénář a
režie: Pavol Barabáš, začátek v
19.00 hodin, vstupné dobrovolné.
13. 4. sál KS - XXII. SETKÁNÍ
RADIOAMATÉRŮ A ELEKTRONIKŮ ČR 2013
9.00 – zahájení setkání a burzy
elektroniky
11.30 – vyhlášení výsledků
mobilního závodu
15. 4. sál KS - SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE PRO
DŮCHODCE
účinkuje: J.Kačanyi, začátek ve
14.00, vstup zdarma.
15. 4. malý sál KS - JAROSLAV HUTKA
Koncert folkového skladatele a
písničkáře, začátek v 19.00,
vstupné: 80,- Kč.
16. 4. sál KS - JARNÍ KONC E RT S E V E R O Č E S K É
HARMONIE A MAŽORETEK MĚSTA ŠTĚTÍ
dirigent: MgA. J.Lhotský,
vedoucí mažoretek: T. Mikulský, host: Pěvecký sbor ZUŠ
Lovosice, začátek v 18.00,
vstupné: 40,- Kč.
18. 4. sál KS - ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
ŠTĚTÍ
začátek v 17.00
20. 4. Areál Klubu vodních sportů Štětí - TOUR DE LABE
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Vytrvalostní etapový závod dračích lodí Mělník – Štětí – Roudnice n. L. Předpokládaný čas průjezdu ve Štětí mezi 12. – 14. hod.
22. 4. Městská knihovna ZDRAVÁ VÝŽIVA – ELIXÍR
ZDRAVÍ
Přednáška o zdravé výživě a
zdravotních problémech, začátek v 16.00, vstup zdarma.
22. 4. kino Štětí - POSLEDNÍ
ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ –
N. Simon
Divadelní komedie Agentury
Harlekýn. Účinkují S. Stašová a
P. Nárožný. Režie Z. Kaloč, začátek v 19.00, vstupné: 220,- Kč.
PŘEDPRODEJ OD 2. 4. 2013!
23. 4. kino Štětí - O PERNÍKOVÉM DĚDKOVI
Pohádka pro MŠ a 1.- 3.třídy ZŠ,
účinkuje divadlo Andromeda,
začátek v 9.00 a 10.30, vstupné:
20,- Kč.
24. 4. malý sál Kulturního střediska - KONCERT ŽÁKŮ
ZUŠ ŠTĚTÍ
začátek v 17.00, vstupné dobrovolné.
28. 4. Stračí - ZAHÁJENÍ
TURISTICKÉ SEZÓNY
Jarní výlet po Naučném putování loupežníka Štětky se soutěžemi pro děti i dospělé. Sraz účastníků v 9.00 na hřišti ve Stračí.
30. 4. Ostrovní ulice, Labe PÁLENÍ ČARODĚJNIC
20.30 – lampiónový průvod
21.00 – zapálení vatry u Labe
21.25 – tradiční ohňostroj
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
NA KULTURNÍ AKCE JE V
INFORMAČNÍM CENTRU –
416 812715.
MOŽNOST ON- LINE
REZERVACE VSTUPENEK
NA www.steti.cz
Připravujeme na měsíc
květen:
8. 5. Vzpomínková slavnost k
výročí osvobození města Štětí ZŠ Školní
8. 5. Štětí Open – závody dračích
lodí - areál Veslařského klubu ve
Štětí
14. 5. Májový promenádní
koncert Severočeské harmonie
Štětí - Nové náměstí
27. 5. Koncert ZUŠ Štětí – sál
Kulturního střediska
31. 5. Dětský den – Husovo
náměstí
Plesová sezóna v KS Štětí:
5. 4. Ples Mondi Štětí a.s.

Druhá Férová snídaně ve Štětí
I Férová snídaně je happening
na podporu fair trade. Koná se
při příležitosti Světového dne
pro fair trade, což je svátek,
který slaví druhou květnovou
sobotu tisíce lidí na celém
světě. Přidejte se k nim a
posnídejte taky! Letos snídáme
v sobotu 11. května od 9.30 hod
u Labe, Sluneční lázně.
Co s sebou?
Fairtradové dobroty se rády
kamarádí s těmi lokálními.
Můžete si upéct buchtu z fairtradového kakaa a cukru, biomouky, medu od místního včelaře a vajíček od souseda a k

tomu si uvařit do termosky fair
trade čaj nebo kávu. Nemáte
čas ani chuť na pečení? Pak
stačí chleba namazaný marmeládou z jahod z vaší zahrádky,
fairtradovou čokoládovou
pomazánkou nebo sýrem od
místního farmáře. Deka, hrníček, talíře, ubrousky, nože a
lžičky by ve vašem košíku také
neměly chybět.
I přes nepřízeň počasí se nám
minulý ročník vydařil. Těšíme
se na Vás i tentokrát, jste srdečně zváni. Bližší informace na
MěÚ Štětí, případně st.theresa@seznam.cz.
Tereza Navrátilová, organizátor

Čtenářky roku 2012: zleva Magda Kavková (odd. pro dospělé) a Anička Kačírková (dětské
oddělení). FOTO: Jindra Homolková

Klub dětských knihoven SKIP ČR a Městská knihovna
Štětí pod záštitou Nadace Kalich pořádají v pátek 5.
dubna 2013
10. jubilejní řádění v knihovně

Noc s Andersenem 2013
13. ročník mezinárodní akce k podpoře čtení dětí
probíhá současně na mnoha místech Čech, Moravy,
Slovenska, Polska, Slovinska, Ruska a Českých škol bez
hranic.
Účast dětí je zapotřebí dopředu domluvit s organizátory

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou
užitkovost/trasa č.39 Štětí
12h Štětí /u městs.tržnice/ Prodej 4.4.2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/ stáří:12-18týd.
cena:120-180,-Kč
Chovní kohoutci 12-18týd. 120-180,-Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/ 1-3týd. 70-90,-Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/ 1-3týd. 70-90,-Kč
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/ 1-3týd.
110-130,-Kč
Husy bílé 1-3týd. 140-160,-Kč
Husy landenské 1-3týd. 140-160,-Kč
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o.,
Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h!
gallusextra@centrum.cz
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Vzpomínáme
♦ Život zemřelých je uložen v
paměti žijících (Cicero). Dne
10. 4. 2013 uplyne 15 let od
úmrtí pana Františka Kuchaře a
28. 4. pět let ode dne, kdy utichlo srdce paní Marii Kuchařové.
S úctou v srdci vzpomínají
dcera Ivana, vnuci Jakub a
Tomáš.
♦ Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 1.4. 2013 uplyne 30 let od
smrti našeho tatínka pana Václava Haspekla ze Štětí. S láskou
vzpomínají děti.
♦ Měl jsi nás opravdu rád, my
tebe ještě více, pak přišla zlá
nemoc a ty jsi nás opustil….
Dne 12. 4. uplynou již čtyři
roky, co nám odešel manžel,
taťka a dědeček pan Otto Padevět. Stojí nás hodně sil k překonání toho jediného, co nikdy
nemůžeme změnit. Vzpomeňte
s námi. Manželka Ludmila a
dcera Marcela s rodinou
♦ Dne 16.4. uplyne dlouhých
20 let, kdy nás bez jediného
slůvka rozloučení opustila p.
Marie Syrová. Stále vzpomíná
Ivana s rodinou.
♦ Děkuji každému, kdo si vzpomněl na statečnou paní Michaelu Baines, která měla roztroušenou sklerozu. Když nemoc přestala reagovat na léky a rychle
se zhoršila, ukončila v nemocnici Motol svůj život 29. 2.
2012. Odpouštíme a přejeme
její duši mír a klid. Věra Půlpánová, matka s jejím synem Dylanem.

♦ Kamarádi a známí, vzpomeňte s námi na milovaného
manžela, tátu, a dědu Jardu
Beneše. Odešel od nás náhle
31. 3. 2011. Přestalo tlouci
srdce Tvé znavené, nebylo z
ocele, nebylo z kamene. Bolestí
zraněné přestalo bíti, nebylo
léku aby mohlo žíti. Děkujeme,
manželka Jindra s rodinou.
♦ Dne 12. 4. 2013 uplyne 8
roků od úmrtí paní Jiřiny Novákové (roz. Niklové). Stále vzpomínají manžel, syn Michal s
rodinou, máma, sestry s rodinami.
♦ Dne 17. 4. 2013 uplynou 3
roky, co nás opustil náš milovaný manžel a tatínek Milan Svatoš. Vzpomínají manželka, syn
a dcera s rodinou.
♦ Dne 26. 4. 2013 uplyne dlouhých 15 let, co nás opustila paní
Marie Juklíčková. Stále vzpomínají manžel Václav a dcera
Marie s rodinou.
♦ Dne 7. 4. 2013 uplyne dlouhých 15 let, kdy utichlo zlaté
srdce naší drahé maminky a
babičky, paní Marie Šťastné ze
Štětí. S láskou, smutkem a
úctou stále vzpomínají dcery
Marie a Vlaďka s rodinami.
♦ Dne 18. 4. 2013 vzpomínáme
k nedožitým 80. narozeninám
paní Bedřišky Vítkové z Čakovic. Rodina Vítková.
♦ Dne 6. 4. 2013 je tomu 10 let,
co nás opustil pan Josef Semanco. S láskou vzpomíná syn
Josef s rodinou.
♦ Kdo v srdci žije, nezemřel.
Dne 14. 4. 2013 vzpomeneme

16 dlouhých let, co nás navždy
opustil náš drahý manžel, tatínek, strýc pan Karel Kraft ze
Štětí. Stále s láskou vzpomínají
manželka Lenka, synové Karel
a Petr, rodina Kohoutová, Horynova, Rehorova, Hartmanova a
Kratochvílova.
♦ Roky plynou jak řeky proud,
jen vzpomínky zůstaly a nedají
se zapomenout. Dne 8. 4. 2013
vzpomeneme 15 smutných let,
kdy nám bez slůvka rozloučení
odešel náš drahý bratr, strýc,
táta pan Vladimír Kohout z
Radouně. Za tichou vzpomínku
děkují děti Blanka, Jana, Věra,
Vladimír s rodinami, sestra
Marie Hradecká s rodinou a
rodina Kohoutová.
♦ Čas neúprosně plyne a v
srdci bolest zůstává. Dne 9. 4.
2013 vzpomeneme 11 smutných let, kdy nám beze slůvka
rozloučení odešel náš drahý
manžel, tatínek, bratr, pan Vlastimil Kohout, kpt. pobřežní policie. Stále vzpomínáme manželka Iveta, děti Lucka a David,
bratr Slavomil, zarmoucená
rodina Kohoutová, kamarádi
potapěči pobřežní policie.
♦ Kdo byl milován, nebude
nikdy zapomenut. Dne 9. 4.
2013 vzpomeneme již 44 smutných let, co bez slůvka rozloučení odešel náš drahý strýc, bratr, milovaný táta, pan Slavomil
Kohout z Radouně. Za tichou
vzpomínku děkují syn Slavomil, sestra Marie Hradecká s
rodinou, zarmoucená rodina
Kohoutova a přátelé z Krupky.

seřízení geometrie, seřízení světel, diagnostika Škoda, VW,
Audi, Seat. AKCE DUBEN:
jarní prohlídka + výměna kol na
diskách za 150,- Kč, dezinfikace klimatizace ultrazvukem za
490,- Kč, seřízení geometrie
PN za 450,- Kč. Při zjištění
závad na vozidle, sleva na
náhradní díly 10%.
♦ Nabízíme k pronájmu byt
3+1 (87 m²) v domě na pěší
zóně. K dispozici sklep a místo
k parkování. Nájemné 7 000,Kč/měsíc + energie. Tel.: 606
335 821.
♦ Nabízíme k pronájmu byt
4+1 (109 m²) v domě na pěší
zóně. K dispozici sklep a místo
k parkování. Nájemné 8 300
Kč/měsíc + energie. Tel.: 606
335 821.
♦ Nově od jara. Módní účes –

střih, melír, barva. Nově Radka
v Klasiku. Ceny nízké. Tel.:
728 266 423.
♦ Pronajmu byt 1+1 ve Štětí od
1. 5. 2013. Cena dohodou.
Kauce 10 000,- Kč. Tel.: 721
186 898.
♦ STUDIO RELAX Štětí.
AKCE DUBEN – Kavitace za
499,- Kč + lymfodrenáž zdarma. www.steti.studiorelaxuj.cz, gorena@seznam.cz, tel.:
731 455 874.
♦ Pronajmu byt ve Štětí 3+1,
nově kompletně rekonstruovaný. 8 500,- Kč/měsíc + nízké
náklady. Tel.: 777 853 644.
♦ Prodám družst. byt 2+KK ve
Štětí, 4. patro, Obchodní ul.,
volný od dubna. Zděné jádro,
podlaha lino + dlažba, kuchyň
původní, bez balkonu, internet.
Tel.: 604 881 050.

Inzerce
♦ Firma Swop nabízí volné
pozice: adm.prac.- data-entry,
operátor, obchodní zástupce,
skladník, řidič. personhab@gmail.com, 734755217
♦ Nabízím doučování Anglického a Francouzského jazyka.
Cena 200 Kč/hodinu. Tel.: 725
711 340.
♦ RS Pneuservis vás zve k jarnímu přezutí pneu od 199,- Kč,
jarní prohlídka za 99,- Kč, kontrola a plnění klimy od 499,- Kč
a veškerý servis najdete u nás v
pneuservisu + dovoz, prodej a
výkup vozidel. Sídlíme v Liběchově, Litoměřická ulice. Tel.:
775 618 109.
♦ AUTOOPRAVNA NaK,
Němeček Miroslav, Dlouhá 68,
Štětí. Tel.: 602 127 856, opravy
vozidel všech značek, příprava
vozu na STK včetně provedení,

Nemocnice Mělník
plánuje pořídit lepší
přístroj
na vyšetřování srdce
„Moderní ultrazvuk s jícnovou
sondou dokáže problémy
odhalit lépe než klasická
ultrazvuková sonda přikládaná
na hrudník,“ říká primářka
interního oddělení Zdeňka
Hradecká. Nový přístroj stojí
kolem jednoho milionu korun.
Podle primářky patří vyšetření
jícnovou sondou v moderní kardiologii k základním metodám.
„Sonda se zavede do jícnu a
přes jeho tenkou stěnu zobrazí
jednotlivé oddíly v srdci,“ říká
Hradecká a dodává, že přístroj
umožňuje, aby lékaři rozpoznali krevní sraženiny v srdečních
dutinách.
Vyšetření by měl absolvovat
každý pacient, který potřebuje
elektrickou kardioverzi, při
které elektrický výboj zruší
nepravidelný srdeční rytmus.
„Sonda ozřejmí, zda nejsou v
síních tromby. Kdyby tam byly,
mohlo by při výboji dojít k
odloučení části trombu, ten by
potom uzavřel cévu v mozku a
vyvolal mozkovou příhodu,“
vysvětluje primářka.
Jícnová sonda se využívá i při
zjišťování významnosti vad na
srdečních chlopních například
před operací nebo posouzení
funkce chlopní po chirurgické
náhradě, při vyšetření zánětů na
srdečních nitroblánách zvláště
u nemocných s vysokými teplotami z nejasného zdroje.
Vyšetření by měli také absolvovat nemocní, u kterých mají
lékaři podezření na takzvané
zkratové srdeční vady, vzácné
srdeční nádory, nebo kteří prodělali akutní cévní mozkovou
příhodu.
Jícnová sonda nezatěžuje pacienty rentgenovým zářením a
lékaři znají okamžitě výsledek
vyšetření.
(zik)

Poděkování pedagogům
Vedení města Štětí přeje ke
dni učitelům - 28. března všem pedagogům hodně štěstí, úspěchů a sil v jejich pedagogické práci a zároveň jim
děkuje za jejich soustavnou
péči při výchově mladé generace ve Štětí.
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