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Zprávy z radnice
♦ Ve čtvrtek 17. 1. 2013 proběhlo výběrové řízení na pozici
Asistenta prevence kriminality
při Městské policii ve Štětí.
Noví asistenti by do služby
mohli nastoupit po přidělení
dotace Ministerstva vnitra ČR
na jejich mzdy.
♦ Projekt výstavby nové pily
ve Štětí je ve stavu schvalování
územního povolení. Získání sta-

vebního povolení je závislé na
výši finančních nákladů na
vynětí pozemku z půdního fondu. Podle informací vedení
města Štětí výstavba pily v
letošním roce nezačne.
♦ Veškeré podmínky pro
poskytování dotací v roce 2013
jsou stanoveny v Pravidlech,
které schválilo Zastupitelstvo
Města Štětí. Rada města pak sta-

Místní poplatek za odpady a za psy
I Sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zůstává stejná jako
v roce 2012 ve výši 500 Kč za
poplatníka a rok. Od poplatku
jsou osvobozeny děti do 4 let
věku. Od letošního roku došlo k
rozšíření okruhu poplatníků.
Poplatek platí: fyzická osoba,
která má v obci trvalý pobyt,
které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen trvalý
nebo přechodný pobyt na dobu
delší než 90 dnů, která podle
zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu
delší 3 měsíců, které byla udělena mezinárodní ochrana podle
zákona upravujícího azyl nebo
dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu
cizinců, fyzická osoba, která má
ve vlastnictví stavbu určenou k
individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny
platit poplatek společně a nerozdílně. U poplatků za psy zůstávají v platnosti také stejné sazby
jako v roce 2012. Rukavice a

novila závazné termíny pro
podávání žádostí následovně:
do 29.03.2013 - jednorázové
projekty, do 31.5.2013 - jednorázové projekty, do 6.9.2013 jednorázové projekty. Žádosti o
dotace na pobytové akce je
možno předkládat průběžně.
Žádosti se doporučují předkládat na předepsaných formulářích (viz webové stránky

města) v elektronické i tištěné
podobě a odevzdávají se koordinátorce projektu Zdravé
město a místní Agendy 21 Kateřině Junkové z Kanceláře vedení města Městského úřadu Štětí.
♦ Vedení města zve občany na
Zasedání zastupitelstva města
Štětí, které se koná ve čtvrtek 7.
2. 2013 v sále Kulturního střediska ve Štětí od 17 hodin.

Asistenti prevence kriminality

Splatnost poplatku:
- k 31. březnu 2013 poplatek
za psy (složenky se budou
rozesílat během ledna)
- k 30. červnu 2013 poplatek
za odpady (složenky se budou
rozesílat během dubna)
sáčky na sběr psích exkrementů
je možné si vyzvednout u správce poplatku, v podatelně MěÚ, v
Informačním centru města Štětí
a ve Štětských komunálních službách. Všichni poplatníci mají i
nadále ohlašovací povinnost,
tzn. že každý poplatník je povinen do 15 dnů nahlásit správci
poplatku vznik a zánik své
poplatkové povinnosti, jakož i
každou skutečnost, která má vliv
na výši jeho poplatkové povinnosti či na vznik a zánik osvobození od poplatku. Poplatky je
možno uhradit v hlavní pokladně na radnici (přízemí, č. dveří 6)
nebo též bezhotovostním převodem na následující účty města:
159244883/0600 – poplatky za
odpady
19-100022784/0600 – poplatky
za psy
Každý poplatník má přidělen
svůj variabilní symbol, který je
třeba v příkazu uvést. Variabilní
symbol můžete ověřit a případné
další informace získat u správce
poplatku. Kontakt na správce
poplatku – Odbor ekonomický,
MěÚ Štětí: Miluše Patková, tel.
416 859 337, e-mail:
miluse.patkova@steti.cz.

Pohovor. V polovině ledna proběhlo ve Štětí
výběrové řízení na pozici Asistent prevence
kriminality. Program, který ve Štětí funguje
již od loňského dubna, by se mohl rozrůst o
další aktivní pracovníky. Vše se bude odvíjet
od kladného vyřízení dotací Ministerstva vni-

i

tra ČR na platy nových asistentů. Výběrového řízení, kterého se zúčastnil i pracovník
ministerstva a vedoucí oddělení preventivních programů a dobrovolnické služby
Radek Jiránek (vpravo), se zúčastnilo pětadvacet zájemců. Foto: Pavel Hoznédl

UVNITŘ ČÍSLA

Virtuální univerzita ve štětské
knihovně
str. 2
Které problémy trápí město
Štětí
str. 2
Školy ve Štětí otevřely své
dveře
str. 3
Masopust ve Štětí
str. 4
Betlém v Radouni
str. 4
Program KIZ Štětí
str. 5

Akce DDM na rok 2013
str. 6
Hokejový turnaj
str. 7
Zpravodaj vychází 1. 2. 2013
Distribuce Zpravodaje do
schránek proběhne od 1. 2.
2013 do 5. 2. 2013
Uzávěrka březnového vydání
Zpravodaje bude 15. 2. 2013

1

ZPRAVODAJ města Štětí 2/13

Senioři ve Štětí objevují univerzitu třetího věku

ZDRAVÉ MĚSTO
ŠTĚTÍ

I Univerzita třetího věku je
zájmové vzdělávání seniorů,
které slouží k rozšiřování znalostí. Navštěvovat ho mohou
občané z měst, ve kterých vysoké školy sídlí. Co ale občané z
měst, které mezi univerzitní
sídla nepatří, tak jako Štětí?
„Provozně ekonomická fakulta
České zemědělské univerzity
přišla s projektem Virtuální univerzity třetího věku, která může
sloužit pro seniory ve všech
městech republiky,“ představila již pátým rokem běžící projekt jeho manažerka Klára
Nehodová. Virtuální univerzita
si našla své místo i ve štětské
knihovně. Výuka probíhá formou semestrů, které začínají v

lednu nebo září. Každé středisko organizačně zastupuje proškolený organizátor výuky. O
zbytek, tedy náplň výuky, se
stará Provozně ekonomická
fakulta. Senioři se v dané lokalitě schází každých 14 dní na
společné výuce, kde si prohlédnou připravenou multimediální přednášku vysokoškolských
lektorů. Po každé přednášce
musí udělat senioři test. Na
závěr celého cyklu se koná závěrečný test, po jehož úspěšném
zdolání postupuje student do
dalšího semestru. „Po absolvování tří let, tedy šesti semestrů,
dostávají senioři na Provozně
ekonomické fakultě ČZU v
Praze při slavnostní promoci
osvědčení o absolvování daného cyklu. Mohou však pokračovat dále ve studiu. Přednáškové
kurzy se dále předtáčejí. Nyní
jich máme patnáct, pro letošní
rok chystáme připravit dalších
šest,“ prozradila Klára Nehodo-

Atudenti. Virtuální univ
S

Studenti. Virtuální univerzita třetího věku funguje od ledna ve štětské knihovně.
Foto: P. Hoznédl.

vá. Do studia se ve Štětí pustilo
patnáct seniorů. Lednovým
tématem výuky byla astronomie. Na konci poslední přednášky si sami studenti zvolí
další téma do nového semestru.
„Nabídka témat je široká. Senioři si mohou vybrat například z
planet, z vývoje Evropské unie,

lesnictví a dalších,“ uvedla
správkyně knihovny Ivana Roubíčková, která je pro štětské
seniory proškoleným organizátorem výuky. Po pěti letech existence Virtuálních univerzit třetího věku má tento projekt na
kontě 108 středisek a přes 1700
seniorů.
(hoz)

Deset témat, která se vás nejvíce dotýkají
I V listopadu minulého roku proběhlo již druhé veřejné projednání, na kterém se sešli obyvatelé města Štětí se zástupci
radnice. Z tohoto fóra vzešlo
čtrnáct problémů, které dle hlasování nejvíce trápí místní obyvatele. Tyto problémy byly
následně ověřeny v anketě.
Cílem ankety bylo ověřit a
vybrat desítku těch opravdu
nejžhavějších problémů. Do

ankety se měli možnost zájemci
zapojit prostřednictvím webových stránek města nebo anketního lístku, který byl součástí
prosincového Zpravodaje. Celkem se ankety ve Štětí zúčastnilo 296 respondentů.
Děkujeme všem občanům za
zájem o dění ve městě a těšíme
se na společné setkání na podzim na třetím Fóru Zdravého
města Štětí.

PŘEHLED HLASŮ
problém
celkem
nepřizpůsobiví
173
omezit provoz heren
75
zkvalitnění kamerového syst. a nasvětlení problémových míst 70
modernizace městského stadionu
54
chybí veřejné osvětlení v ul. Nábřežní
45
finance na kvalitnější vyžití volného času dětí
40
špatný stav chodníků ve městě a v místních částech
35
chybí koncepce v oblasti sportu
25
vytvořit produkty cestovního ruchu (muzeum papíru apod.)
19
úbytek zeleně na úkor parkovišť
18

Nemocnice nabízí kraji pomoc s provozováním pohotovosti
I Nemocnice Mělník při restrukturalizaci zdravotnické péče
nepřijde o žádné oddělení. Dohody o spektru péče zařízení získalo na pět let. Mělnická nemocnice slouží pro spádovou oblast,
kde žije 100.000 obyvatel.
Infekci, neurologii ortopedii,
ORL a gynekologii s porodnicí
však využívají i lidé ze sousedních okresů, například z Roudnicka. Ročně mělničtí lékaři
ošetří více než 12.000 hospitalizovaných pacientů. Všeobecná
zdravotní pojišťovna nabídla
smlouvu na pět let pro všechna
oddělení, zachováno zůstane i
ORL. Nemocnice měla ještě na
konci loňského roku 12 oddělení
s 355 lůžky. „Restrukturalizací
jsme sami v průběhu roku počet
lůžek snížili o devět procent,“
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řekl ředitel nemocnice Tomáš
Jedlička. Dvacet lůžek akutní
péče nemocnice vyměnila za
lůžka na nově vznikajícím oddělení lůžkové rehabilitace.
Nemocnice Mělník nabízí středočeskému hejtmanství pomoc
se zajištěním dětské a dospělé
pohotovosti. Dětská pohotovost
chybí úplně, pohotovost pro
dospělé je propojena se záchrannou službou, jejíž činnost má
logicky přednost před funkcí
LSPP. Kraj do budoucna vidí
jako možné řešení právě přesunutí LSPP do nemocnic do centrálních příjmů. Pro pacienty má
pak taková pohotovost velkou
výhodu, a to v úzké návaznosti
na možnost konziliárních vyšetření a přístroje nemocnice. Takové vizi je Nemocnice Mělník

velice otevřena a nakloněna.
„Nabízíme kraji pomoc, poskytneme prostory pro dětskou i
dospělou pohotovost a zajistíme
střední zdravotnický personál,“
nabízí ředitel zařízení Tomáš Jedlička. Lékaře pro pohotovost
musí zajistit středočeské hejtmanství. V letošním roce plánuje mělnická nemocnice ještě
více rozšířit péči jednodenní chirurgie, která odstartovala už
loni. V režimu jednodenní chirurgie, kdy pacient zůstává v
nemocnici jen maximálně 24
hodin, operují lékaři například
pacienty s křečovými žilami,
kýlou, žlučníky nebo hemeroidy. Mělnická nemocnice nabízí
v režimu jednodenní chirurgie
zatím výkony v šesti odbornostech.
Bc. Lucie Zikmundová

Výzva k podávání podnětů
pro Nový územní plán
I Dle usnesení č. 2012/15/139 ze
dne 13.12.2012 Zastupitelstvo
města Štětí schválilo pořízení
nového Územního plánu města
Štětí, který plně nahradí dosavadní Územní plán města Štětí.
Tímto vyzýváme občany města
Štětí nebo fyzické či právnické
osoby, jež mají vlastnická nebo
obdobná práva k pozemku nebo
stavbě na území města Štětí k
předložení svých podnětů, námětů, či požadavků na budoucí využití pozemků ve správním území
města Štětí. Formulář pro podání
podnětů je možné získat na Městském úřadě Štětí v kanceláři č. 31
nebo na internetových stránkách
www.steti.cz. Lhůta pro předložení podnětu na Městský úřad
Štětí je nejpozději do 15.03.2013.
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Novinky na VOŠ obalové techniky a Střední škole ve Štětí
I Vyšší odborná škola obalové
techniky a Střední škola ve
Štětí vstupuje do roku 2013 s
titulem Partnerská škola Univerzity Hradec Králové. Spolupráce byla navázána s Fakultou
informatiky a managementu.
Co to znamená konkrétně pro
studenty školy? V první řadě si
od projektu slibujeme zvýšení
úrovně výuky a získání nadstandardní prestiže pro technické obory. Škola změnila vzdělávací program a nabízí nově
také tři informační obory. Právě
zde vidíme široké pole působnosti pro spolupráci s vysokou
školou. V rozvrhu tříd střední
školy najdou své pevné místo
přednášky profesorů zmíněné
univerzity, díky kterým budou
mít studenti možnost setkat se
s nejmodernějšími trendy ve
vědě a technice. S tím souvisí i
zvýšení úrovně studia, díky
které se svědomitým a aktivním
studentům otevřou dveře vyso-

kých škol.
Spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci přinesla taktéž první ovoce. Studenti školy
Dominik Dědíček, Marek Zanker a Jan Balog obhájili nádherné čtvrté místo v soutěži Kyber
robot 2012, jejíž šestý ročník
byl pořádán ve spolupráci s
Fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
TU Liberec. Prokázali jak
výbornou technickou úroveň
svoji, tak dobré vedení ze strany zainteresovaných pedagogů.
V současnosti probíhá intenzivní spolupráce s firmou INELS,
která nedávno získala titul 2.
nejlepší firma v ČR v prestižní
anketě Firma roku. Plody spolupráce se ukazují zejména na
vývoji zcela nové učebny pro
obory Elektrikář a Mechanik –
elektrotechnik. S potěšením
můžeme oznámit, že do dalšího
roku vstupujeme s naprosto bezkonkurenčním technickým
vybavením, díky kterému naši
žáci získají cenné praktické zna-

Práce studentů. Ředitel Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední školy ve Štětí Jiří
Konvalinka představil v rámci dne otevřených dveří školy originální výtvory studentů.
Foto: P. Hoznédl

losti pro budoucí zaměstnání.
Všechny zmíněné novinky
byly prezentovány na Dnu otevřených dveří 10. ledna. K vidění byla řada věcí, které při minulém dni otevřených dveří ještě
nebyly k dispozici. Jako perličku můžeme zmínit zcela nový

nákladní automobil, fungující
jako pojízdná elektrotechnická
laboratoř. Zde si mohli zájemci
detailně prohlédnout a vyzkoušet nejmodernější technologie v
oblasti inteligentní elektrotechniky, které budou na škole vyučovány.
PhDr. Jiří Konvalinka, ředitel školy

Leden v ZŠ T. G. Masaryka
I Dne 17. 1. 2013 proběhl již tradiční Den otevřených dveří.
Školu postupně navštívily
všechny štětské mateřské školy a
měly možnost se seznámit s
vybavením školy i vlastní výukou. Jako každoročně se zapojil
devátý ročník, který školky prováděl, připravil překážkovou
dráhu v tělocvičně a předvedl
práci s interaktivní tabulí. Ve středu 13. 2. od 12:00 - 17:00 h. se
koná zápis do 1. třídy. K zapsání
budoucích školáků dojde v přízemí školy, rodiče si přinesou
občanský průkaz a rodný list dítě-

te. K zápisu se dostaví i děti,
které měly loni odloženou školní docházku. Čekají zde na ně
drobné dárky, které vyrobili žáci
naší školy. Na škole probíhá
výuka čtení osvědčenou analyticko- syntetickou metodou, angličtina je zavedena od 2. ročníku.
Děti též mají možnost využití
celé řady kroužků.Zároveň jste
zváni na Taneční zábavu konanou 8. 3. 2013 u příležitosti 80.
výročí založení školy. Vstupenky v hodnotě 50,- Kč jsou od 21.
ledna k dispozici v ředitelně
školy.

Čtení. Na Základní škole T. G. Masaryka ve Štětí probíhá výuka čtení osvědčenou
analyticko- syntetickou metodou. Foto: archiv ZŠ TGM

ZŠ Školní nabízí dětem před zápisem
do 1. tříd prohlídku školy
I Předškoláci si mohou prohlédnout školu ještě před zápisem do prvních tříd. Základní
škola ve Školní ulici zve děti,
jejich rodiče i prarodiče na Den
otevřených dveří a ve stejný
den také na Putování po škole.
Chceme, aby se děti měly možnost seznámit s novým prostředím a jejich vstup do školy byl
co nejpříjemnější. Během dne
otevřených dveří ve středu 6.
února budou mít rodiče s dětmi
možnost vstoupit do libovolné
třídy i během vyučování. Ten
samý den si mohou děti se
svými rodiči či prarodiči ve
škole zasoutěžit a strávit tak
první příjemné chvíle v prostředí, které budou navštěvovat
další řádku let. Zápis do prvních tříd pak proběhne ve středu 13. února. K zápisu se dostaví děti ročníků 2006 – 2007,
pokud do začátku školního
roku 2013/14 dovrší 6 let věku.
Dále pak děti, které měly v loňském roce odklad školní
docházky. Zákonný zástupce
budoucího prvňáčka se prokáže občanským průkazem a rodným listem dítěte.

V naší škole používáme při
výuce čtení metodu Sfumato
(splývavého čtení). Už od prvního ročníku se děti učí anglický jazyk, pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk
němčinu a ruštinu. Ve všech třídách učitelé využívají ve výuce
interaktivní tabule, které škola
získala v rámci projektu EU
Peníze školám. Škola má vybavené dvě počítačové učebny,
pro děti s vývojovými poruchami jsou zřízena dvě oddělení
logopedie. Tradičně pořádáme
lyžařský výcvik. Jednou z priorit učitelů je individuální přístup ke každému dítěti. (ben)
DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
Středa 6. 2. 2013
od 9 do 14 h.
PUTOVÁNÍ PO ŠKOLE
Středa 6. 2. 2013
od 16 do 17.30 h.
ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Středa 13. 2. 2013
od 12 do 17 h.
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Zapomenuté tradice masopustu – tučný čtvrtek i maska Brůny
I Pod názvem masopust se skrývá celé období od Tří králů až
do začátku postní doby, hlavně
však poslední tři dny, jímž toto
období končí. Původně nešlo o
církevní svátek, ale jelikož byl
zařazen do církevního kalendáře, určuje se jeho termín podle
Velikonoc. Odehrává se před
Popeleční středou, ale protože
Velikonoce jsou pohyblivým
svátkem, může být masopustní
neděle v rozmezí od 1. února až
do 7. března. Přípravou na
masopust býval čtvrtek před
masopustní nedělí, nazývaný
"tučný". Při pomyšlení, že
zakrátko nastane dlouhý předvelikonoční půst, panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl

Odešel čas vánoční
I Nejen v Radouni, ale i všude
kolem nás odešel vánoční čas.
Jaký byl u vás? To nevíme. A
jaký byl v Radouni? To možná
zase nevíte vy. Již počtvrté připravily Radouňské baby v době
Adventu a Vánoc kulturní program připomínající čas vánoční
a čas Vánoc. Již tradičně se uskutečnil v pivovarských sklepech
první adventní neděli Adventní
koncert. Ve sklepení se nesl zvuk
varhan v podání Ivo Jončeva.
Zazněla kytara a zpěv Zdeny
Novotné, která pro tuto příležitost složila Radouni novou
píseň. O trochu netradiční pojetí
adventního prožitku se zasloužila skupina Pepek a námořník. Ve
Dvoře radouňských bab jste si
mohli prohlédnout výstavu obrazů Ivo Jončeva. V podvečerní
hodinu se na návsi rozsvítil
vánoční stromek. Trochu netradičně se v Radouni zdobí rostoucí tuje. Zdá se však, že to nevadí.
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celý rok při síle. A tak se o masopustu většinou zabíjelo prase.
Zabíjačka probíhala jako ceremoniál, neboť byla spojena s
různými žertovnými obřady,
kdy byl například „provinilý
vepřek“ souzen a hospodář mu
z knihy předčítal ortel. Dnes je
nejznámějším znakem masopustu průvod masek. Původně
byl rej maškar a obřadní
obchůzky vyhrazeny jen pro
svobodnou mužskou mládež a
mladé ženaté muže, později se
účastnili i další. Rej masek
nebyla jen tak nějaká neorganizovaná veselice, ale měla svůj
pevný řád. Každá maska v průvodu mívala svůj význam a
funkci. Masky představovaly
zástupce různých profesí a

Září do dáli a mnohé obce nám ji
mohou závidět. Vánoční koncert
který se již tradičně uskutečnil
na Štěpána 26. prosince, se poprvé konal v kapli sv. Floriána. Nejznámější koledy zde zahrál již
tradičně Podřipský žesťový kvintet. Premiéru měl v tento čas v
kapli nově vyřezaný Radouňský
jasanový betlém. Vyřezán je ze
dřeva z pokácených jasanů,
které rostly právě v parku u kaple
sv. Floriána. Toto unikátní dílko
vzniklo za finanční podpory
bývalého rodáka z Radouně,
který opustil trvale obec jako
malý chlapec při odsunu německých obyvatel. Po prohlédnutí
betléma se pokračovalo v hraní
koled před kaplí a u vánočního
stromku na návsi. Poslední den
roku 2012 na Silvestra se někteří
Radouňáci sešli, aby se s tímto
dnem a rokem společně rozloučili. První minuty nového roku
přivítali přípitkem s přáním a
domácím ohňostrojem na návsi
před Dvorem radouňských bab

Masopustní masky. V oblasti Podřipska se masopustního průvodu účastnívala i maska Brůny.
Foto: archiv.

někdy i konkrétní osoby. Často
byly prostředkem výsměchu a
kritiky některých lidských
vlastností a neřestí. Ženy se
maskovaly za muže a muži zase
za ženy. Nejznámější masopustní maskou byla maska medvěda, jemuž se přisuzovaly
magické vlastnosti, a to především plodnost, která mohla být
přenesena na ženy i celé hospodářství. Při každé zastávce si s
ním tedy hospodyně a děvčata
musela zatancovat, odepřít mu
tanec bylo nemyslitelné. Medvěda na provaze vodila jiná
maska – medvědář či Žid. Další
nezbytnou postavou byl biřic,

který průvod vedl. Tradiční
maskou bývala tzv. klibna (kobyla, koníček), Žid s pytlem
nebo rancem na zádech, bába s
nůší, smrt a mnoho dalších. V
oblasti Podřipska se masopustního průvodu účastnívala i
maska Brůny (viz obrázek),
která je spojená především s
adventními svátky. Když masopust skončil, život se opět vrátil
do klidných kolejí. Tančit ani
zpívat se již nesmělo, neboť
během půstu země odpočívala.
Začínaly týdny předvelikonočního odříkání.

Čas vánoční odešel. Rok 2012
nás opustil. Mnozí z nás si kladou otázku – co přinese rok
2013? Ať už přinese cokoliv,
nechť vás provází radost, štěstí,
láska, jste zdrávi, spokojeni, těšíte se na společná setkání a neopouští Vás víra a naděje v lepší
zítřky. Rády bychom poděkovaly Vám všem, kteří nás v našem
úsilí a počínání podporujete.

Vážíme si vaší pomoci finanční,
materiální i tzv. duchovní. Jsme
za ni rády. Zvláštní poděkování
si od nás zaslouží za finanční podporu Město Štětí, za celoroční
pomoc předseda Osadního výboru v Radouni Ing. Ladislav Janeček, Martin Červinka a za zajištění fotodokumentace pan Zdeněk Fořt. Vřelé díky. Ať se Vám
daří.

M.Krch

Betlém v Radouni. Vánoční čas připomínal i dřevěný betlém řezbáře Davida Fialy, vystavený i
díky iniciativě Hany Havířové (vlevo) a paní Janečkové v radouňské kaply Sv. Floriána. Foto:
Zdeněk Fořt.
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Kulturní středisko města Štětí
Program na leden 2013

1. 2. Informační centrum DOLOMITY, Výstava snímků
štětského fotografa Václava
Markvarta, vstup zdarma
4. 2. Městská knihovna - LISTOVÁNÍ V PAMĚTI. Paměťová terapie nejen pro starší
generaci. Začátek v 16.00, vstup
zdarma.
4. 2. kino Štětí - ZAMILOVAT
SE – Noel Coward. Ve hře Divadla Kalich je velké množství
humoru pramenícího z prosté lidské snahy o výsadu šíleně se
zamilovat i v „seriózním“ věku.
Účinkují: J. Paulová a P. Zedníček, režie: J. Nvota, začátek v
19.00, vstupné: 220,- Kč.
7. 2. sál KS - ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠTĚTÍ
začátek v 17.00
9. 2. Stračí, Nové náměstí MASOPUST
14.00 – průvod masek ze Stračí
do Štětí
14.00 – kulturní odpoledne se
zabijačkou – Nové náměstí
15.30 - příchod průvodu, rej
masek a jiné soutěže na Novém
náměstí
10. 2. kino Štětí - SVÁŤOVO
LOUTKOVÉ DIVIDLO.
Pohádka Míša Kulička, začátek
v 16.00, vstupné: 20,- Kč.
14. 2. malý sál KS - VLADIVOSTOP, O cestě stopem z Třebíče do Vladivostoku bude
vyprávět Katka Mandulová.
začátek v 19.00, vstupné dobrovolné.
15. 21. sál KS - DĚTSKÝ KARNEVAL DDM ŠTĚTÍ, začátek
v 15.00, vstupné: 30,- Kč.
18. 2. sál KS - SPOLEČEN-

SKÉ ODPOLEDNE PRO
DŮCHODCE, účinkuje: J.Kačanyi, začátek ve 14.00, vstup
zdarma.
27. 2. sál KSSALCBURSKÝ
GULÁŠ, Trpký gurmánský příběh o chutích minulosti, které
ovlivňují současnost, účinkuje:
DS Scéna Libochovice, začátek
ve 19.00, vstupné: 40,- Kč.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
NA KULTURNÍ AKCE JE V
INFORMAČNÍM CENTRU –
416 812715.MOŽNOST ONLINE REZERVACE VSTUPENEK NA www.steti.cz
Připravujeme na březen:
5. 3. O princezně, Luciášovi a
makových buchtách – pohádka
pro nejmenší - kino
10. 3. Sváťovo loutkové dividlo
– O neposlušných kůzlátkách kino
14. 3. Expediční kamera –
pásmo outdoorových filmů kino
18. 3. Společenské odpoledne
pro důchodce – KS
19. 3. S Jakubem Wágnerem
nejen o rybách - kino
28. 3. Amadeus – Rádobydivadlo Klapý – KS
Plesová sezóna v KS Štětí:
1. 2. Myslivecký ples Račice
8. 2. Maturitní ples SOŠ Štětí
16. 2. Ples Červeného kříže
22. 2. 2. Štětský reprezentační
policejní ples
23. 2. Ples hasičů
1. 3. Maturitní ples SOŠ Štětí (4.
B, 4. D)
8. 3. 80. výročí ZŠ T. G. Masaryka – taneční zábava
9. 3. Radouňský babský bál
15. 3. Ples VOŠ Štětí
16. 3. Ples Severočeské harmonie a mažoretek města Štětí
5. 4. Ples Mondi Štětí a.s.

Místní skupina Českého červeného kříže Štětí
Vás srdečně zve na

22. společenský
PLES DÁRCŮ KRVE
v sobotu 16. února 2013 od 20:00 hodin
ve velkém sále KS ve Štětí
K poslechu a tanci hraje skupina Rhodesia
Tombola
Půlnoční překvapení
Vstupné: sál 120 Kč, balkón 100 Kč
Předprodej vstupenek v Informačním centru od 1. 2. 2013

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
!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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Vzpomínáme
♦ Dne 24. 2. 2013 uplyne rok od
úmrtí ing. Jana Langthalera, ředitele VOŠ a SOŠ ve Štětí. Bohužel
s ním již neoslavíme jeho nedožité 60. narozeniny 15. 2. 2013 a 30.
výročí založení školy, na které se
těšil, neboť škola byla jeho rodinou. Kdo jsme ho měli rádi, vzpomínáme, moc nám chybí. Za
vzpomínku děkuje bratr Zdeněk
Langthaler s rodinou.
♦ Dne 10. 3. 2013 by se dožila 90
let paní Věra Váchová, dlouholetá knihovnice města Štětí, která

nás opustila před 5 lety a na kterou
stále s láskou vzpomínáme.
♦ Nikdo nám neřekne, nikdo nám
nepoví, čím byla maminka každému z nás. Nikdo ji nevrátí,
nikdo ji nevzbudí, nikdy již nezazní nám její hlas. Dne 19.2.2013
vzpomeneme 25. výročí, kdy nás
opustila pani Kateřina Šímová,
vzpomínají děti s rodinami, nezapomeneme.
♦ Dne 11. 1. 2013 před deseti lety
nás navždy opustil v nedožitých
73 letech náš drahý manžel pan

Inzerce
♦ Kadeřnictví KLASIK nově:
melíry pomocí folie, kombinované barvení, účesy plesové, svatební, drdoly. NOVĚ i pro pány –
rozšířené služby i na objednání.
Tel.: 728 266 423. CENY NÍZKÉ. Těšíme se na Vaši návštěvu.
♦ Prodává se byt 1+1 v Mánosově ulici ve Štětí. Cena dle dohody. Informace získáte na telefonním čísle 604 472 097.
♦ Pánské kadeřnictví KLASIK
Volemanová – Zaplatílková fun-

Poděkování
♦ Rád bych jménem skupiny
historického šermu Avalon
poděkoval Městskému úřadu
ve Štětí, zastupitelům a radním
města, za poskytnutí dotace a
podporu projektu „historická
městská garda Wegstädtl 1623“
a vedení KIZ ve Štětí za dlouhodobou podporu naší činnosti.
Projekt historické městské
gardy se zabývá rekonstrukcí a
ztvárněním polouniformované
městské milice z první poloviny 17. století a to nejen její
vojenskou část činnosti, ale i na

Rudolf Vondál, bývalý zaměstnanec papírny. Nikdy nezapomene
manželka Marie, rodina Doležalova a Vackova, Kutáčova, dcery
a vnučka, sourozenci a ostatní přibuzní. Děkujeme všem, co vzpomenou s námi.
♦ Kdo v srdci žije, neumírá. 12. 3.
2013 uplyne 30 let, kdy nás
navždy opustil náš syn Jaroslav a
19. 3. 2013 9 let, co odešel manžel
Jaroslav Sýkora. Též vzpomeneme na moji maminku paní Annu
Suchou, která odešla 12. 4. 2011.

Za vzpomínku děkuje máma,
manželka a dcera, bratr Vladimír
Sýkora s rodinou a rodina Tršková.
♦ Dne 2. 2. 2013 uplynulo 20 let
od úmrtí pana Jiřího Hlušičky ze
Štětí. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Miluše,
dcery a syn s rodinami.
♦ Před šestnácti lety nás 12. 2.
opustil pan Jaroslav Novotný z
Brocna. Za vzpomínku děkuje
manželka Božena a děti s rodinami

Pozvánka na turnaj v Pexesu
gují stále na stejném místě.
♦ SEKÁČ – BAZAR nad
restaurací PALERMO. Prodej
kočárků, autosedaček, kola, brusle, velký výběr kojeneckého, dětského a dospělého oblečení. Otevřeno každý den od 9:30 – 12:00
a 14:00 – 16:30, So 9:00 – 11:00.
Tel.: 721 169 300.
♦ Nabízím doučování Angličtiny. Cena 200 Kč/h. Kontakt tel.: 725 711 340.

I Turistický oddíl TOM 21202
TULÁCI, zve všechny příznivce stolní hry pexeso na 4. Ročník TURNAJE V PEXESU.
Turnaj se uskuteční 23. 2. 2013
v malém sále Kulturního střediska Štětí, zápis účastníků
bude probíhat od 9 - do 9:15.
Soutěžit se bude ve 4. věkových
kategoriích
I. Kategorie
3 – 6 let

každodenní záležitosti obyvatel
města v 17. století. Rád bych
též pozval všechny zájemce o
historii, konkrétně o období třicetileté války, aby přišli mezi
nás a rozšířili naše řady o nové
gardisty, ale i o měšťany, nebo
řemeslníky. Více na webových
stránkách http://avalon-steti.cz.
M. Krch, shš Avalon – Štětí
♦ Děkuji za vzornou zdravotní
péči o mého manžela Jaroslava
Zemana sestrám v. z. s. Petře
Foglarové, z. s. Evě Novákové.
Srdečně děkuji, s pozdravem
Naďa Zemanová.
♦ Děkuji za každý vlídný

pozdrav, za každý milý úsměv,
za každé laskavé slovo co slyším při setkání, i za to, že se ke
mně hlásí bývalí žáci a žačky.
Děkuji za radost a lásku. Věra
Půlpánová – učitelka v důchodu
Termíny na přistavení
kontejnerů v místních částech
v roce 2013
8. - 10. 3. 2013
14. - 16. 6. 2013
13. - 15. 9. 2013
13. – 15.12. 2013

II. Kategorie
7 – 9 let
III. Kategorie
10 – 14 let
IV. Kategorie
15 a více let
Přihlášky naleznete na našich
stránkách www.tulacist.eu, v
Cukrárně Monika na pěší zóně,
kde se také do 9. 2. 20113 odevzdávají nebo je zašlete na email tulacisteti@seznam.cz
Startovné je 20Kč, při registraci do 16. 2. 2013 - 30Kč. Na
všechny se moc těší TULÁCI

CELOROČNÍ OTEVÍRACÍ
DOBA
SBĚRNÉHO DVORA
PONDĚLÍ 8.00 – 16.30 h
ÚTERÝ

8.00 – 16.30 h

STŘEDA

8.00 – 16.30 h

ČTVRTEK 8.00 – 16.30 h
PÁTEK

8.00 – 16.30 h

SOBOTA 8.00 – 14.00 h
NEDĚLE

ZAVŘENO

Akce Domova dětí a mládeže
DDM Štětí pořádá přímořský
pobyt určený pro rodiče, prarodiče 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
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zahraničí, pojištění poškození
cizích věcí a pojištění storna
zájezdu. Stravování individuální s možností vaření v plně vybavených kuchyňkách přímo v
apartmánech.
1. Turnus: Odjezd: 28.6.2013
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-Horova 375, 416
810 440, ddmsteti@centrum.cz
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
POŘÁDÁ O JARNÍ PRÁZDNINY VE DNECH 18.2.2013 22.2.2013 (pondělí-pátek)
POBYTOVÝ ZÁJEZD DO
REKREAČNÍHO STŘEDISKA VE SLOUPU V
ČECHÁCH
Cena: 1700,- Kč. Nahlášení je
třeba provést předem telefonic-

ky na číslech 416 810 440, 731
614 866 nebo přímo v Domě
dětí a mládeže, Horova 375,
Štětí a tamtéž vyplnit závaznou
přihlášku.
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Hokejový turnaj o pohár města štětí
I V sobotu 29. prosince se na
roudnickém zimním stadionu
konal již pátý ročník v hokejovém turnaji O pohár města Štětí. Tradičně se zúčastnily čtyři
hokejové týmy ze Štětí – HC
Unreal Štětí, HC Štětí, HC
Palermo Štětí a HC Quatro Štětí. K favoritům turnaje patřili
obhájci loňského vítězství HC
Unreal Štětí. V prvním zápase
jednoznačně přehrálo HC Štětí
tým HC Quatro 6 :3, v druhém
zápase naznačilo své ambice
HC Palermo, když těsně prohrálo 3 : 4 s HC Unreal. V dalším zápase HC Unreal přehrál
HC Quatro a ve velmi vypjatém zápase se spoustou vyloučených nakonec HC Palermo
doslova rozdrtilo HC Štětí 7 :
2. Před závěrečnými zápasy
byly tři týmy adepty na vítězství. O šanci zvítězit v turnaji
však záhy přišlo HC Palermo,
když pouze remizovalo 2 : 2 s
oslabeným týmem HC Quatro,
které k zápasu nastoupilo
pouze se šesti hráči. V posled-

ním zápase pak šlo o všechno.
Zápas to byl v úvodu vyrovnaný, ovšem po gólu HC Štětí na
3 : 0, se hráči Unrealu položili
a pouze v závěru korigovali
stav na konečných 1 : 6. Ve
vyrovnaném turnaji, kde rozhodoval vzájemný zápas, se
tak stal vítězem již podruhé v
historii HC Štětí. V turnaji byli
vyhodnoceni jako nejlepší střelec Karel Kauschnitz (HC Štětí) a Lukáš Čichovský (HC
Palermo) za 5 vstřelených branek. Nejlepším brankářem byl
Miroslav Ondra (HC Quatro),
nejlepší obránce Radek Tvrdý
(HC Unreal) a nejužitečnějším
hráčem a zároveň nejstarším
hráčem byl Jiří Krolop (HC
Palermo). Ceny oceněným předal starosta města Štětí Mgr.
Tomáš Ryšánek. Závěrem
bych rád poděkoval MUDr.
Kateřině Smoleňákové, která
nám významně pomohla při
zdravotních problémech časoměřiče, dále pak všem borcům, kteří se turnaje zúčastnili

Turnaj o pohár města. Na konci roku zápolí štětské hokejové týmy o Pohár starosty města
Štětí. Stejně tomu bylo tak i v roce 2012. Foto: Radek Kulhánek.

a Vladimíru Čichovskému a
Přemyslu Janštovi za organizaci turnaje.
Radek Kulhánek

Souhrnné výsledky:
HC Quatro Štětí vs. HC Štětí 3 :
6, HC Palermo Štětí vs. HC
Unreal Štětí 3 : 4,
HC Unreal Štětí vs. HC Quatro Štětí 4 :

2, HC Štětí vs. HC Palermo
Štětí 2 : 7, HC Palermo Štětí vs.
HC Quatro Štětí 2 : 2, HC Štětí
vs. HC Unreal Štětí 6 : 1.
Konečné pořadí:
1. HC Štětí 14 : 11,4b;
2. HC Unreal Štětí 9 : 11, 4b;
3. HC Palermo Štětí 12 : 8, 3b;
4. HC Quatro Štětí 7 : 12, 1b.

Fotblisté měnili trenéra. Tým vede Lukáš Fišer
I V úterý 8. ledna začala příprava na jarní odvety fotbalistům
SK Mondi Štětí, kterým patří
po podzimu první příčka nejvyšší krajské soutěže. Nebude
u toho ale překvapivě už trenér
Jaromír Kala. „Nebyla mu prodloužena smlouva," vysvětlil
sportovní manažer lídra oblast-

ního přeboru Michal Hamšík.
Novým trenérem byl jmenován
Lukáš Fišer, který ve štětském
klubu již před časem působil.
Podle vedení klubu k velkým
změnám v kádru nedojde. Tým
by měl během zimní přípravy
absolvovat deset přípravných
zápasů se soupeři od druhé ligy

až po okresní soutěž. První
jarní mistrovské utkání pak odehrají fotbalisté Štětí v sobotu 9.
března před vlastními fanoušky proti Modré. „Většinu přípravných zápasů odehrajeme
na umělce v Roudnici,“ uvedl
po jmenování nového trenéra
Michal Hamšík.
(lap, hoz)

Program zápasů:
9. 1. Ústí n/L, 12. 1. Černiv, 19.
1. Brozany, 26. 1. Roudnice B,
2. 2. Libochovice, 6. 2. Roudnice A, 9. 2. Nový Bor, 16.
Neratovice, 23. Libiš, 2. 3.
Ovčáry.

Gymnastky soutěžily ve Vánočním čtyřboji
I Oddíl sportovní gymnastiky
SK Mondi Štětí pořádá pravidelně ke konci roku Vánoční
čtyřboj. Celkem 32 závodnic si
v sobotu 1. prosince 2012 v tělocvičně ZŠ Ostrovní poměřily
své výkony. V celém okrese se
gymnastika trénuje pouze ve
Štětí a v malé míře i v Roudnici
n. L.,odkud na závody dorazilo
7 závodnic. Soutěžilo se podle
gymnastických pravidel v
rámci ASPV na koberci, kladině, hrazdě a přeskoku. Děvčata
byla rozdělena podle věku do
jednotlivých kategorií. Sestavy
musely obsahovat předepsané
prvky a rozhodčí hodnotili
jejich správné provedení. Za
obtížnější prvky se přidávala
bonifikace. Na koberci se bodovalo i sladění s hudbou.

Výsledky:
přípravka – 1. místo – Klára Jantulová (Štětí), 2. místo – Alžběta
Laubová (Roudnice n. L.), 3.
místo – Tereza Smiešková (Štětí)
mladší žákyně I 1. místo – Adéla
Budinová (Štětí), 2. místo – Natálie Jermanová (Štětí), 3. místo –
Bára Klikarová (Štětí)
mladší žákyně II
1 .
místo – Aneta Jantulová (Štětí), 2.
místo –Audrey Wangle (Štětí), 3.
místo – Tereza Vodseďálková
(Štětí)
starší žákyně III
1
.
místo – Natálie Kučová (Štětí), 2.
místo – Klára Marie Fiala (Štětí)
starší žákyně IV
1 .
místo – Kamila Sýkorová (Štětí)
dorostenky
1 .
místo – Michaela Janků (Štětí)
2. místo – Hana Šťástková (Štětí)

Souboj v gymnastice. Soutěžilo se podle gymnastických pravidel v rámci ASPV na koberci,
kladině, hrazdě a přeskoku.

Blanka Pišvejcová, trenérka
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