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Zprávy z radnice
♦ Svou činnost v Zastupitelstvu
města Štětí ukončili k září zastupitelé Eva Dzurňáková a ing. Vlastimil Jeníkovský. Oba zároveň
rezignovali na svá místa ve výborech. V Kontrolním výboru ukončili svou činnost také Karel Mencl
a Patrik Hackel, všichni za stranu
TOP 09. Na uvolněných místech v
Zastupitelstvu města Štětí nastoupili za stranu TOP 09 Ivana Roubíčková a Luboš Novák. Na uvolněné místo ve Finančním výboru
byl zvolený ing. Václav Novotný a
do Kontrolního výboru byl zvolen
Jaroslav Žák.
♦ Zastupitelé města Štětí na svém
zasedání 19. 9. 2013 schválili
„Zásady pro schvalování malých
zakázek“, podle kterých se bude
řídit zadávání zakázek města Štětí
do výše 1 milionu korun.
♦ Zastupitelstvo města Štětí na
svém zasedání 19. 9. 2013 schválilo veřejnoprávní smlouvu s obcí
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Štětská ostrev a Jarmark
Račice, umožňující připojení občanů a firem z Račic na pult centrální
ochrany Městské policie ve Štětí.
K červenci 2013 ukončila svou
práci na Městském úřadu ve Štětí
vedoucí ekonomického odboru
♦Iva Härtelová. Ve výběrovém řízení byl na tuto pozici vybrán ing.
Petr Krupička, který na post
vedoucího ekonomického odboru
nastoupil k srpnu 2013.
♦ U příležitosti státního svátku
Den vzniku samostatného československého státu v pondělí 28.
října proběhne slavnostní akt
pokládání květin u sousoší prvních
československých prezidentů T.
G. Masaryka a E. Beneše na zahradě Základní školy T. G. Masaryka.
♦ V září nastoupilo do štětských
základních škol celkem 114 prvňáčků. Každému z nich přispělo
město na učební pomůcky částkou
tisíc korun.
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Odstávka v Mondi
I Tak jako každoročně, i letos
probíhá hlavní odstávka ve společnosti Mondi Štětí a.s. Ta
bude mít následující dopad na
dodávky tepelné energie pro
celé město Štětí. Během omezeného provozu může dojít ke
snížení teploty dodávek tepla a
teplé vody.
Žádáme odběratele, aby během
úplného omezení dodávek (tj.
5.10. a 6.10.) neprováděli zásahy do topné soustavy tak, aby

nedošlo ke ztrátě tlaku otopného média, které nebude možno
doplnit.
3. 10. - zprovoznění záložního
zdroje (omezený výkon)
5. 10. - úplné přerušení dodávek tepelné energie
5. a 6. 10. - město Štětí bez
dodávek tepelné energie
7. 10. - zprovoznění záložního
zdroje (omezený výkon)
9. 10. - obnovení plného provozu

V sobotu 14. září zažilo Štětí 7. Historický den „Štětská ostrev“ a Tradiční štětský jarmark.
Kvůli červnovým povodním se obě akce konaly společně. Historický den se snaží návštěvníkům představit vždy jednu z dějinných období města. Jarmark, v oblíbeném zářijovém termínu, přináší stánkový prodej s tradičním jarmarečním zbožím. Program letošní akce přinesl
pro návštěvníky řadu zajímavostí. Od mistra světa v práci s bičem Pavla Votápka, přes historické scénky Řádu Černých rytířů a dalších, až přes hudební vystoupení legendární Nadi
Urbánkové nebo momentálně na severu Čech úspěšné kapely UDG. Foto: R. Kulhánek.

1

ZPRAVODAJ města Štětí 10/13

Evropský týden mobility ve Štětí

První sebehodnocení metodou CAF ve Štětí dokončeno

I Celý týden od 16. 9. do 22. 9.
ve Štětí patřil Evropskému
týdnu mobility. V letošním roce
se jednalo již o 12. ročník a jeho
téma znělo jasně „ČISTÝ
VZDUCH - JE TO NA NÁS!“
Program akcí ve Štětí začal již
první den akcí pro školáky. V
pondělí 16. 9. se děti ze ZŠ T. G.
Masaryka vypravily na dětské
dopravní hřiště ve Štětí. Město
ve spolupráci s Městskou policií pro žáky 3. a 4. tříd připravilo v rámci dopravní výchovy
dopolední program. V průběhu
celého týdne se na hřišti vystřídaly také další štětské školy.
Pro veřejnost byl v průběhu
středy na Novém náměstí připraven veletrh volnočasových
aktivit a BESIP tým, který si
letos připravil simulátor havárie automobilu s přetočením na

I V rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Městském úřadu
Štětí, spolufinancovaného z
dotace Operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost,
bylo dokončeno první sebehodnocení aplikováním mezinárodního standardu managementu kvality, dle aktuální
verze metodiky CAF CZ 2009.
Cílem a smyslem procesu realizace metodiky je zlepšování celkové kvality a výkonnosti
města a jeho úřadu. Hodnotící
tým byl sestaven ze zaměstnanců města, zastupitelů a externích konzultantů jako koordinační a realizační skupina zajišťující adekvátní vstupy pro hodnocení a pro vypracování Sebehodnotící zprávy a Akčního
plánu zlepšování. Za konzultační společnost MC TRITON
s.r.o. vede aktivitu CAF ing.
Luděk Tesař. Tým vypracoval
přehled zákazníků a zainteresovaných stran města. Na základě
týmové práce, posouzení důkazů, diskuse a učiněním závěrů
pak byly identifikovány silné
stránky i příležitosti pro zlepšení. V případě nejasností bylo
provedeno dílčí prověření situace formou zadávání úkolů a
realizací workshopů, které probíhaly v rámci jednání CAF
týmu. Vyvozené závěry jsou
zaznamenány v sebehodnotící

zprávě. Důraz byl kladen především na přidanou hodnotu
pro zlepšení práce v praxi
města a celého úřadu. Uplatněním metodiky CAF bylo zjištěno, že nejsilnější stránkou
města dosud byla orientace na
poskytování služeb pro společnost a zákazníky a s tím související alokace zdrojů a vyvíjení
partnerských aktivit, ovšem se
slabším strategickým řízením a
slabou zpětnou vazbou a
vyhodnocováním. Jak strategie, tak výsledky města byly
dosud i málo zaměřené na řízení a zlepšování, lidské zdroje a
řízení efektivity. Zejména
potřeba strategie a lepší řízení
zdrojů, jak finančních, tak lidských představuje pro budoucnost města příležitost ke zlepšování. Na základě těchto zjištění byl zpracován Akční plán
zlepšování zaměřený na následující priority: strategické řízení a řízení cílů, personalistiku a
zaměstnance, řízení projektů a
vzdělávání zaměstnanců.
Akční plán zlepšování je sestaven na nejbližší období jednoho
až dvou let. V roce 2014 dojde k
druhému kolu sebehodnocení v
rámci CAF, kde bude hodnocen
zejména pokrok města a úřadu
a bude prověřena správnost
zacílení priorit rozvoje kvality
úřadu města.
Tým CAF

nost blíže seznámit s prací a
pravomocemi Policie ČR a
Odboru sociálních věcí, který
může být nápomocen svou
terénní činností. Strážník pověřený řízením Městské policie
informoval o činnosti a pravomocích asistentů prevence kriminality a nabídl další přednáškovou činnost Městské
policie. Během setkání probíhala čilá debata a padlo mnoho
dotazů a podnětů. „Společná
setkání s celým týmem školy
se ukázalo jako velice inspirativní a budeme v nich pokračovat. Na dalším setkání v pololetí vyhodnotíme úspěšnost
našeho společného snažení a
stanovíme úkoly na další
půlrok. Školy tak budou dále
posilovat svou vzdělávací a

výchovnou roli, která se bezprostředně týká zdravého života ve Štětí a jeho okolí“, shrnul
místostarosta Miroslav Andrt
(kj)

střechu vozu a řidičský trenažér. Příznivci pěší turistiky pak v
sobotu se Skauty vyrazili na
„Pochod podzimním Štětím“.
Délku a náročnost trasy si mohl
každý vybírat z několika variant, připraveny byly trasy o
délce 5, 7, 11 a 22 kilometrů. V
cíli pak nechyběla „mastná“
tečka v podobě buřtů na opékání. Celý týden završil nedělní
program, na který připadnul
Evropský den bez aut. Na
Novém náměstí bylo možné od
14 hodin shlédnout exhibici XBIKERS, tančilo a cvičilo se na
ZUMBA party s Martinem, a
řada zájemců se učila „chodit“
ve skákacích botách. Na závěr
přišla hudební perla, kdy svůj
set zahrála známá festivalová
partička Prago union.

ZDRAVÉ MĚSTO
ŠTĚTÍ

Auto na střeše. Jaké to je při havárii automobilu jít „přes střechu“ si mohli vyzkoušet návštěvníci Veletrhu volnočasových aktivit, který proběhnul v rámci Evropského týdne mobility ve Štětí. Foto: K. Junková.

Škola (základ) života v obci
I V přípravném týdnu na školách proběhly Kulaté stoly. Šlo
o další krok v boji proti chudobě, kriminalitě a jiným patologickým jevům v našem městě
skrze vyvažování represivních
a preventivních akcí. Tento
podnět vzešel z předprázdninového jednání Komise prevence kriminality. Škola je jedním z důležitých partnerů,
který může do jisté míry snižovat napětí a ovlivňovat klima
ve městě, a to právě u skupiny
nezletilých, mladistvých a
zprostředkovaně pak u jejich
rodičů. Zástupci města, městské a státní policie přišli diskutovat s pedagogy a provozními pracovníky štětské speciální a základních škol. K diskusi byl také přizván lokální
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konzultant Agentury pro sociální začleňování, se kterou
Město Štětí navázalo, od července letošního roku, spolupráci. Mimo jiné se řešila témata jako je šikana, záškoláctví,
kouření, alkohol u mladistvých, ale také téma pozitivních
vzorů, přirozených autorit a
potřeba podpory „správných“
ambicí dětí s možností jejich
uplatnění. Cílem setkání bylo
zefektivnit spolupráci mezi jednotlivými institucemi.
„Spolupráce při rozvoji preventivních opatření je jednoznačně účinnějším a levnějším
řešením problémů, než jejich
opožděné hašení“, uvedl k
settání lokální konzultant
Agentury Karel Straka.
Zaměstnanci škol se měli mož-
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Obalovka ve Štětí oslavila třicátiny dřevo sympoziem, kongresem a módní přehlídkou
I Vyšší odborná škola obalové
techniky a Střední škola Štětí
prožívala první zářijový týden
ve znamení mohutných oslav.
Byl k tomu skutečně důvod, protože jediná vyšší odborná škola
tohoto zaměření v republice
oslavila třicáté narozeniny.
Cílem oslav bylo ukázat veřejnosti, co všechno škola „umí“.
Od 2. do 6. září probíhala série
přednášek, workshopů, odborných i kulturně společenských
akcí. Vždyť také slogan školy
zní „možnosti jsou otevřené“,
tak proč neotevřít školu každému, kdo má o dění na půdě lea-

dera v oblasti vzdělávání v obalovém a grafickém designu
zájem. Hlavní akcí, která probíhala po celý týden a vrcholila
slavnostním zakončením v
pátek 6. září, byl druhý ročník
Dřevo sympozia. Husovo
náměstí žilo prací šesti renomovaných umělců, kteří před
zraky kolemjdoucích vdechli
život svým sochám. Umělecká
díla, vytesaná z dubu a akátu,
budou zdobit prostory školy a
zákoutí města. Návštěvníci
školy mohli zhlédnout řadu zajímavých akcí. Například
„Papírhrátky“ akademické

malířky Ivany Kubíkové a
„Tvoříme z papíroviny“ Ing.
Ireny Štyrandové, zakladatelky
sdružení Dílna ručního papíru v
Litoměřicích a dlouholeté pedagožky naší školy. Na těchto
workshopech, které byly určeny skutečně pro celé rodiny,
mohli malí i velcí nahlédnout
do tajů jednoho z nejúžasnějších a nejstarších materiálů –
papíru. Pro mladé techniky a
programátory byl určen
workshop „Hrajeme si s robotem Artíkem“. Robot, jehož
autory jsou pedagogové oboru
informačních technologií a

mechatroniky, si během pár
minut získal srdce dětí i dospělých. A není divu. Artík mluví,
počítá, hraje šachy a nezdráhá
se podat vám na uvítanou i svou
mechanickou ruku. Škola také
uspořádala v kině „Obalový
kongres“, na kterém vystoupila
řada osobností současného obalového designu. I kdyby škola
disponovala těmi nejlepšími
pedagogy, bez aktivní spolupráce se zaměstnavateli, profesními skupinami a klíčovými hráči
v oboru bude toto snažení marné. Zakončení třicátin proběhlo nadvakrát. Nejprve došlo za
účasti zástupců Ústeckého
kraje a města Štětí ke slavnostnímu odhalení děl dřevosochařů. Třešničkou na narozeninovém dortu byla módní přehlídka, která se konala v odpoledních hodinách v kulturním
domě. A vzhledem k tomu, že
obalová škola je školou nevšední, byla taková i celá přehlídka,
jejímiž autory byly studentky a
studenti oborů obalová technika a obalový a grafický design.
Nejprve byly předvedeny
módní kloboučky a celá akce
vyvrcholila nádhernou přehlídkou papírových šatů. Škola má
za sebou bouřlivé oslavy a nyní
ji čeká zase rok plný práce. Věříme, že to bude rok plný pozitiv,
který dovolí nakročit tím správným směrem do další třicítky!
PhDr. Jiří Konvalinka, ředitel školy

Socha ze dřeva. V rámci Dřevo sympozia vznikala na Husově náměstí ve Štětí v prvním zářijovém týdnu umělecká díla. Foto: VOŠ Štětí.

Na ZŠ T. G. Masaryka vítal prvňáčky starosta
I V úterý 2. září se opět otevřely
dveře i naší školy. Přes léto
došlo k nutným úpravám
suterénu a školní družiny.
Třídní učitelé přivítali své žáky,
zvláštní pozornost byla
tradičně věnována, letos
dvaceti, našim prvňáčkům.
V nazdobené třídě, s pomůckami připravenými školou, byli
žáčci i s rodiči přivítáni vedením školy a panem starostou.
V tomto školním roce zavádíme program Škola OnLine. Jde
o interaktivní školský informační systém, který umožňuje
24 hodin denně zpracovávat
prostřednictvím sítě internet
potřebné školní agendy a data.
Věříme, že vše bude fungovat
ke spokojenosti všech zúčastněných.

Poprvé ve škole. Na ZŠ T. G. Masaryka přivítali v pondělí 2. září nové prvňáčky. Foto: ZŠ TGM.
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V ZŠ Školní přivítali šestapadesát prvňáčků
I Dvě plné třídy prvňáčků přivítali učitelé v základní škole ve
Školní ulici. Lavice jsou obsazené téměř do posledního
místa, celkem se sešlo šestapadesát dětí.První školní den byl
pro začínající školáčky dnem
plným očekávání: nové učitelky, noví spolužáci, začínající
povinnosti, učení… Přesto
téměř všichni přiznali, že se do
školy těšili. Během září se děti
pomalu seznamovaly s pravidly školy a třídy, učily se číst
první písmenka, uvolňovacími
cviky se připravovaly na psaní
a v matematice už rozlišují
první číslice. Jejich třídní učitelky Soňa Jirotová a Zuzana
Riegerová se shodují, že jsou
děti snaživé a zvídavé. „Jak už
to bývá, zpočátku děti nerozlišují přestávky a hodiny, tak
jsou živé a neposedné. Každým
dnem se ale školnímu režimu
přizpůsobují lépe.“

Bez slziček. I ZŠ ve Školní ulici se může pochlubit novými prvňáky. U většiny z nich se první školní den obešel bez slz. Foto: ZŠ Školní.

Mělnická nemocnice má plaketu za přátelský přístup k dětem Pozvánka
I Mělnická nemocnice se může
chlubit titulem Baby Friendly
Hospital – nemocnice přátelská
k dětem. Světová zdravotnická
organizace s fondem UNICEF
jej uděluje nemocnicím, jejichž
novorozenecká oddělení splní
přísná mezinárodní kritéria na
podporu kojení. Podmínkou k
získání tohoto označení je dodržování deseti kroků k úspěšnému kojení. Novorozenecké oddělení v Mělníku začalo s jejich
postupným uváděním do praxe
již před třemi lety. Letos v červnu pak úspěšně prošlo přísným
hodnocením. „Nejtěžší bylo změnit myšlení zdravotníků pečujících o matku a dítě. Přesvědčit

se, že zaběhlé praktiky nebyly v
předchozím období úplně nejsprávnější, a proto bylo procento plně kojených dětí, které
opouštěly v minulosti porodnici,
velmi nízké“, popisuje primářka
novorozeneckého oddělení
MUDr. Lenka Doležalová.
Mimo jiné se zcela přestalo s
dokrmováním miminek čajem a
glukózou. Dokrmy odstříkaným
mateřským mlékem či počáteční
umělou formulí dostávají děti
jen výjimečně. „Dokrmy podáváme vždy alternativně, nikdy z
lahve, aby se miminko nezmátlo
a nezačalo odmítat prso,“ dodává primářka Doležalová.
Pro včasný nástup laktace, navá-

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a
vysokou užitkovost/
trasa č.39 Štětí 12h Štětí /u městs.tržnice/
Prodej 2.10.2013
Kuřice černé, červené
stáří:12-18týd.
cena:120-180,-Kč
Chovní kohoutci
stáří12-18týd.
cena120-180,-Kč
Slepice ve snášce
cena100,-Kč
!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální
nabídky!
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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zání vztahu mezi matkou a dítětem je po narození miminka důležitý bonding, okamžitý kontakt
matka-dítě. Když to dovolí zdravotní stav miminka a maminky,
je děťátko po opožděném podvazu pupečníku položeno
mamince na hrudník. Tam
zůstává minimálně do ukončení
prvního sání, ale velmi často po
celé dvě hodiny po narození.
Samozřejmostí je 24 hodinový
rooming in nebo přítomnost
otců při porodu. Důkazem kvality poskytované péče je i velký
zájem těhotných žen o porod v
mělnické porodnici. Loni přišlo
na svět v mělnické porodnici
1125 dětí.
(lz)

I Turistický oddíl TULÁCI zve
všechny příznivce stolních her
na 4. ročník „TURNAJE V
ČLOVĚČE NEZLOB SE“. Turnaj se uskuteční 19. 10. 2013 na
malém sále KS Štětí, zápis
účastníků, bude probíhat od
9:00 do 9:15. Soutěžit se bude
ve 3 věkových kategoriích: od 3
- 6 let, od 7 - 12 let a od 13 let a
více. Přihlášky naleznete na
našich stránkách www.tulacist.cz nebo si je vyzvedněte v Cukrárně Monika na pěší zóně, kde
je také do 7. 10. můžete odevzdat, nebo zašlete na tulacisteti@seznam.cz. Startovné je
20Kč.
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Kulturní středisko města Štětí
Program na říjen 2013

1. 10. Infor. centrum - ARCHIT E K TO N I C K É S T U D I E
NOVÉHO NÁMĚSTÍ
výstava studií variant dokončení
Nového náměstí ve Štětí spojená s
anketou, vstup zdarma.
1. 10. Městská knihovna - PETR
MINKA – GRAFIKA, KRESBAA ILUSTRACE
výstava v čítárně knihovny, 1.
patro, vstup zdarma.
7. 10. Městská knihovna MOZKOVÝ JOGGING
paměťová terapie nejen pro starší
generaci, začátek v 16.00, vstup
zdarma.
8. 10. Kino Štětí - O SNĚHURCE
divadelní představení pro nejmenší, účinkuje Divadlo Kapsa,
začátek v 9.00 a 10.30, vstupné:
20,- Kč.
8. 10. Kino Štětí - MAFIE A
CITY – Luc Chaumar
Přiznat svému nejlepšímu příteli,
že jsem milencem jeho dcery ... je
záležitostí delikátní. Zejména
pak, je-li on kmotrem mafie! Francouzská divadelní komedie. účinkují: J. Laufer, L. Langmajer, V.
Nová, K. Zima. Režie: I. Vyskočil, začátek v 19.00, vstupné: 200,Kč.
10. 10. sál KS - SUPERMAN
PŘIJÍŽDÍ VE 22:37h. – Gabriela Nogová
bláznivá komedie z nádraží, účinkuje Divadlo Pik-Art, začátek v
19.00. vstupné: 40,- Kč.
11. 10. kostel sv. Šimona a Judy
8. ROČNÍK ŠTĚTSKÉHO
VARHANNÍHO PODZIMU
1. koncertní večer, účinkují: Miloslav Šimek - varhany, Jakub Koś zpěv baryton, Mikuláš Perla –
zpěv, Jaroslav Vodrážka – varhany, začátek v 18.00, vstup dobrovolný.
16.10. malý sál KS - Machu Picchu
Beseda a vyprávění o cestě po

Bolívii, Chile a Peru.
začátek v 19:00, vstupné dobrovolné
18. 10. kostel sv. Šimona a Judy
8. ROČNÍK ŠTĚTSKÉHO
VARHANNÍHO PODZIMU
2. koncertní večer, účinkují: Josef
a Pavla Kšicovi – varhany, zpěv,
začátek v 18.00, vstup dobrovolný.
21. 10. sál KS - SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE PRO
DŮCHODCE
účinkuje: J. Kačanyi, začátek ve
14.00, vstup zdarma.
24. 10. Městská knihovna - VLASTIMIL VONDRUŠKA
setkání se spisovatelem historických románů, začátek v 18.00,
vstup zdarma.
25. 10. kostel sv. Šimona a Judy
8. ROČNÍK ŠTĚTSKÉHO
VARHANNÍHO PODZIMU
3. koncertní večer, účinkují: Drahoslav a Táňa Gricovi – varhany,
zpěv, začátek v 18.00, vstup dobrovolný
27. 10. Kino Štětí - SVÁŤOVO
LOUTKOVÉ DIVIDLO
loutková pohádka O Budulínkovi, začátek v 15.30, vstupné: 20,Kč.
31. 10. sál KS - FÓRUM ZDRAVÁ MĚSTA
veřejná diskuze o rozvoji města
Štětí a jeho okolí, začátek v 17.30,
vstup zdarma.
Připravujeme na měsíc listopad:
12. 11. Laco Deczi – jazzový
koncert – kino Štětí
23.11. Snow film fest - kino Štětí
24. 11. Matěj a Zoubková víla –
Sváťovo loutkové dividlo – kino
Štětí
26. 11. Ivo Šmoldas a Radim Uzel
– beseda – sál KS
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Kino ve Štětí přinese jako jediné v Ústeckém kraji Zánik Pompejí z Britského muzea
I Ve čtvrtek 19. září měl v kinech
premiéru záznam komentované
prohlídky výstavy „Život a smrt
v Pompejích a Herkulaneu“ z
Britského muzea. Zatímco vstupenky na londýnskou expozici,
jež se chýlí ke svému konci, jsou
v předprodeji vyprodané, čeští
diváci si budou moci vychutnat
soukromou prohlídku z pohodlí
sedadel v kinech až do konce
roku. Kino ve Štětí je jediným v
Ústeckém kraji, které expozici
přenáší. Na programu je ve čtvrtek 24. října od 19. hodin!
„Zánik Pompejí z Britského
muzea“ přenese na plátno nejen
450 unikátních exponátů, ale
dokonale plastický obraz života
dvou starořímských měst
dokreslí originálními dokumenty. Záznam z londýnské výstavy
uvede pouze šest českých a
moravských kin. „Za pouhých
80 minut přinese filmový
záznam prohlídky výstavy
opravdový vhled do života lidí a
celé společnosti před téměř 2000
lety. Tak obsáhlé a názorné
poznání žádné knihy nedokáží
zprostředkovat“, vyzdvihl hlavní přednost audiovizuálního díla
Ivo Andrle ze společnosti Aerofilms.

Ve zkratce o Pompejích
Za vlády římského císaře Tita
došlo 25. srpna roku 79 po Kristu
k největšímu známému výbuchu
sopky Vesuv, tyčící se nad dnešním Neapolským zálivem.
Během pouhých čtyřiadvaceti
hodin zmizela z povrchu země
tři kvetoucí antická města: Pompeje, Herkulaneum a Stabie.
Pompeje a Herkulaneum tak na
dalších téměř 1700 let zakryly
popel a láva. Díky jedinečným
archeologickým nálezům mohlo
Britské muzeum v Londýně připravit pro letošní rok výstavu "Život a smrt v Pompejích a Herkulaneu", která přibližuje každodenní život a náhlý zánik obou
měst. Na tuto expozici se již před
jejím otevřením prodalo 50 tisíc
vstupenek, což je nejvíc, co se
muzeu historicky podařilo prodat. Zároveň jde o první výstavu,
kterou muzeum světového formátu přinese v HD rozlišení divákům v kinosálech. Přeneste se
prostřednictvím filmového plátna na tuto pozoruhodnou výstavu a zažijte mimořádný kulturní
zážitek. Prohlídka výstavy je s
anglickým komentářem a českými titulky. Vstupenky zakoupíte
v běžných předprodejích.

Soutěžíme s loupežníky
I Nejkrásnějším členem bandy
je Johanka, zvaná skřítek.
Na stránkách Zpravodaje se od
května každý měsíc během soutěže s Loupežnickými pasy
představuje vždy jeden loupežník z nám již dobře známé
bandy místního lapky, loupežníka Štětky. Ani v říjnovém
čísle tomu nebude jinak. Tento
měsíc s námi bude soutěžit nejkrásnější člen loupežníků –
krásná Johanka, zvaná skřítek.
Johanka byla původně manželkou štětského radničního úředníka, kterého si brala jako velmi
mladá a z donucení. Od svého
manžela si užila mnohá příkoří,

protože on miloval spíše pijatiku s kumpány a povětrné holky.
Johanka proto ze Štětí od muže
utekla a po nějaké době, kdy se
toulala po lesích, se přidala k
loupežníkům, o které se stará.
Vaří jim, pere a léčí jim rány utržené na výpravách. Je totiž léčitelkou a bylinkářkou, zná
všechny léčivé rostliny v lese a
umí z nich udělat masti a lektvary a povídá se, že umí i čarovat. Johanka je velmi přátelská
a milá, je však od rány a občas i
hádavá a hodně hubatá. I ona si
pro vás připravila soutěžní otázku, kterou naleznete hned vedle
tohoto článku. A kdo ještě

e
ů
Kromě toho má rybníček krásné
a romantické jméno. Jak se jmenuje?

nezná pravidla, věřte, že jsou k
nalezení na webových stránkách www.loupeznikstetka.cz.

Pospěšte, naše loupežnická hra
o zajímavé ceny se již blíží do
finále!
(mk, hoz)

Dům dětí a mládeže ve Štětí sportoval a zve děti na keramiku
I Sportovat se Žabkou je zábava
V pondělí 9. 9. proběhl na zahradě
DDM druhý projektový den s
názvem LETNÍ SPORTOVNÍ A
SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE
PRO RODIČE S DĚTMI. Byly
připraveny sportovní prvky,
nechyběly odměny ani medaile.
Projektové dny mají v DDM
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velký úspěch. I tentokrát se akce
velmi podařila a těšíme se na další. Tato akce je spolufinancována
Ústeckým krajem.
Poděkování pracovnic DDM
Štětí
Letošní léto je již za námi a nastal
podzim. Doba dovolených a táborů je tatam, děti se vrátily do škol-

ních lavic a dospěláci do svých
zaměstnání. Děkujeme všem
táborovým vedoucím za jejich
obětavost, nadšení pro práci s
dětmi a pevné nervy. Zároveň
bychom chtěly poděkovat našim
sponzorům a všem, kteří nám při
realizaci letních táborů a ozdravných pobytů finančně pomohli.

D. Pištorová, J. Arazimová, I.
Paďourová, R. Špačková, M. Struhová.
DDM zve do kroužku
„KERAMIKA“
Těšíme se na vás každou středu
nebo čtvrtek od 15:00 hodin v
DDM, Horova 375. Další informace na tel. 416 810 440.
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Aktivity zdravotně postižených ve Štětí
I V květnu jsme navštívili
zámek v Benátkách nad Jizerou, kde je největší sbírka hraček v České republice. Hračky
jsou nejen z Evropy, ale také z
Japonska a USA. Specialitou
jsou pokojíčky a patrové
domečky pro panenky vybavené do nejmenších podrobností.
Další expozice je věnována
Tycho de Brahemu a jeho pobytu na zámku. Známou raritou je
„ benátecký poledník“. Následovala interaktivní návštěva
keramického ateliéru U Matouše. Dopravu jsme uhradili ze
sponzorského daru Mondi Štětí
a.s. stejně jako ostatní výlety,
které pořádáme. Děkujeme.
Další akcí byly Ozdravné pobyty pro dospělé bez státní dotace.
V červnu odjelo 28 klientů do
Roztok u Křivoklátu a užilo si
10 dní aktivně a za krásného
počasí u řeky Berounky. V
srpnu absolvovalo 24 osob
pobyt v Holanech u České Lípy.
Cílem obou pořádaných akcí je
regenerace psychická i fyzická.
Získání informací z legislativy,
soc. poradenství, cvičení a
vycházky, paměťová terapie a
společenský večer s tombolou,
táborák, možnost masáží za
úplatu, výlety a rehabilitace v
bazénu je také náplní pobytů.

Obě střediska jsou v přízemí
bezbariérová, proto mohou jet i
nevidomí a méně mobilní klienti. Na obě akce jsme požádali o
dotaci na dopravu z Grantového
systému Zdravé město Štětí ,
kterou jsme dostali. Děkujeme.
Největší akcí byly 7. září již 13.
Sportovní hry pro zdravotně
postižené bez rozdílu věku v areálu DDM Štětí, který má bezbariérový vstup do spodních
prostor budovy. Integrační akce
se zúčastnilo 79 osob, z toho 23
dětí a 2 hosté. Tentokrát je čekalo 9 převážně nevážných disci-

Pozvánka

Inzerce

na10. ročník Pochodu s růží

♦ Vyměním Družstevní byt

I V sobotu 5. října 2013 pořádá
MO ČSSD ve Štětí a Klub
turistů Štětí jubilejní 10. ročník
tradičního Pochodu s růží. Start
je od 9:00 do 11:00 ve vestibulu školy ve Školní ulici, cíl na
hřišti ve Stračí, kde čeká účastníky občerstvení. Trasa pochodu měří přibližně 12 km, startovné se neplatí. Všichni jsou
srdečně zváni.

3+1, uprostřed města, za menší
Družstevní byt + rozumný
poplatek. tel. 724340250.
♦ Prodejna – zdravé výživy,
bylinek, eko drogerie, DEDRA.
tel. 602470359. Dále připojení
k místní síti Štětí net od 200
Kč/měsíčně, satelitní TV od
1 9 9 K č / 7 0 k a n á l ů . Te l .
720230921. Vše v 1 p. nad
restaurací Palermo (Nové
Náměstí 139).
♦ Odvoz dřeva – stromů z mého
pozemku. Tel. 605510597.
♦ Prodám pánské horské kolo v
zachovalém stavu, cena 800
Kč, tel. 774498647.
♦ Firma Hakl Martin, sběrna
surovin ve Štětí, nabízí ekologickou likvidaci vozidel včetně
vystavení protokolu o likvidaci
pro odhlášení vozidla z evidence. Likvidace je zdarma a ještě
Vám za autovrak zaplatíme, po
dohodě Vám zajistíme odvoz
autovraku. Informovat se můžete přímo ve sběrně nebo na tel.
723198872.

Poděkování
♦ Touto cestou bych chtěla
poděkovat členovi hlídky Prevence kriminalistiky, panu Misiakovi, za přátelský přístup k převádění dětí a starých lidí přes
přechod u knihovny. Jen více
takových lidí. Drahošová.

♦ Děkuji paní Evě Reifové za
pěkné blahopřání od svaz. invalidů k mým narozeninám, také
za přání a květiny od MÚ. Je to
milá pozornost a potěší to. Frýdová Jiřina.

plín, např. zahození mobilu do
koše, hod holínkou, petanque,
šipky a nervy drásající chytání
rybiček. Nechyběla dobrá nálada a hodně legrace, opékání uzeniny a neformální posezení.
Všichni si odnesli za své výkony malé dárky. Poděkování za
spolupráci a pomoc patří
zaměstnankyním DDM Štětí ,
realizačnímu týmu z řad členů
naší organizace a sponzorům
akce. Další zájezd 14. září nás
vedl na tajemný hrad Houska,
Myslivecký jarmark a do
Muzea Čtyřlístku v Doksech.

Od poloviny září realizujeme
opět Zdravotní cvičení pro handicapované a seniory v prostorách III. ZŠ v Ostrovní ul., a to
každou středu od 18. hodin. Ve
spolupráci s Knihovnou Štětí
budou letos ještě 2 paměťové
terapie. Další akcí, kterou připravujeme, je tradiční návštěva
ukončení sezóny na zámku v
Libochovicích „Kouzelný
zámek s pohádkou“ na konci
října 2013. Každý si tedy mohl
vybrat z akcí připravovaných
naší Místní organizací a trávit
čas aktivně.
E. Reifová , STP v ČR o.s. MO Štětí

Sportovní hry. Hod holinkou, zahození mobilu do koše a další zajímavé hry bylo možné zhlédnout v prostorách DDM ve Štětí v rámci
sportovního dne pro zdravotně postižené. Foto: STP MO Štětí.

Vzpomínáme
♦ Od 4.září 2013 se každé pondělí a středu koná cvičení Pilates od 18-19hod na 3.ZŠ v tělocvičně pod vedením licencované instruktorky Marie Miletínové. Kontakt 606119021.
♦ Nabízím doučování AJ a FJ.
Cena 200 Kč/hod. Tel.: 725 711
340.
♦ Prodej křepelčích vajíček.
Husovo náměstí117, Štětí, po
16. hodině. Tel.: 721 999 042.
♦ S půjčkou Provident se nezadlužíte na dlouho! Jednoduchá
a férová smlouva, rychlé a pohodlné vyřízení žádosti telefonicky nebo online, možnost úpravy splátek bez navýšení, půjčku
máte splacenou do 15 měsíců.
Tel.: 724 025 738.
Řádkovou textovou inzerci lze
objednat v Informačním centru
města Štětí. Cena inzerce je 1,Kč/znak (včetně mezer). Text
inzerce lze také zaslat na e-mail
infocentrum@steti.cz. Platba
pak bude provedena v Informačním centru města Štětí.

♦ Dne 13.8.2013 uplyne 19 let,
kdy nás opustil pan Jaroslav
Ransdorf. S láskou a úctou
vzpomínají manželka, děti,
vnoučata a pravnoučata.
♦ Dne 10.10 by se dožil 76 let
pan Jaroslav Novotný z Brocna.
Vzpomínají manželka Božena
a děti s rodinami.
♦ Dne 19.9.2013 uplynulo 11
let, co nás navždy opustila naše
sestra, teta a maminka Hana
Novotná. S láskou vzpomínají
sestry a bratr s rodinami a dcery.
♦ Dne 9.10.2013 uplyne rok od
úmrtí Jaroslava Poláčka. Stále
vzpomínají manželka Jana,
Lenka a Lukáš Štruplovi, Jana a
Radek Kejmarovi a vnoučata
Lukáš, Daniel a Michalka.
♦ Dne 12. října tomu už budou
4 roky. Její oči vyhasly a srdíčko dotlouklo, když nás navždy
opustila v nedožitých 5 let naše
drahá a milovaná vnučka, dcera
a sestřenice Kačenka Šeráková.
Nikdy nezapomeneme, rodina
Šeráková.
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5.1
rezervace vstupenek

Kino Štětí, ČSA 516, 411 08 Štětí, tel.: +420 416 812 512. Pokladna otevřena vždy hodinu před představením.

Zpravodaj Města Štětí, měsíčník, vychází s povolením Ministerstva kultury ČR evidenční číslo E 14 302. Vydává Město Štětí, Mírové náměstí 163. Řídí redakční rada ve složení: Pavel Hoznédl,
šéfredaktor tel. 416 812 715, e-mail: pavel.hoznedl@steti.cz, člen Martin Krch, sazba - J SERVIS Ing. Jaroslav Junek. Adresa redakce: Informační centrum, Obchodní 547, č. tel. 416 812 715, email: pavel.hoznedl@steti.cz. Platba reklam v Informačním centru. Tisk Helma Roto, spol. s r.o., Redakce je oprávněna došlé materiály upravovat, krátit a v případě nedostatku místa příspěvky
nebo inzeráty zcela odmítnout nebo je zveřejnit v jiném nejbližším možném termínu. Redakční rada nezodpovídá za obsah, stylizaci a případné tiskové chyby. Uzávěrka vždy 15. den v měsíci.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Roznášku zpravodaje zajišťuje Česká pošta. Občanům města je zpravodaj poskytován zdarma. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály
zveřejnit též na internetu www.steti.cz - spolu s celým právě vydávaným číslem zpravodaje.

