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Zprávy z radnice
♦ Zastupitelstvo města Štětí na
svém zasedání 7. 2. 2013 schválilo pověření nového vedoucího
strážníka Městské policie ve
Štětí, tím je Bc. Zdeněk Cuchý.
Výběrové řízení na post vedoucího strážníka MP ve Štětí mělo
šest uchazečů, ze kterých vybírala komise složená z představitelů politických stran zastoupených v Zastupitelstvu města
Štětí a jednoho expertního
poradce.

♦ Zastupitelstvo města Štětí na
svém zasedání 7. 2. 2013 schválilo pětičlenný osadní výbor v
Počeplicích. Jeho předsedkyní

byla zvolena Lenka Pašková
Špeciánová.

♦ Zastupitelstvo města Štětí na
svém zasedání 7. 2. 2013 schválilo dotaci 3 200 000 Kč pro SK
Mondi Štětí a 600 000 Kč pro
Klub vodních sportů Štětí.
Jedná se o částku tvořenou z
fondu sportu a prevence. Oproti
minulým rokům, kdy na sport
přispívala firma Mondi prostřednictvím města Štětí, nyní
na sport přispívá pouze město
Štětí. Firma Mondi deklarovala, že v letošním roce se bude
podílet na investicích do rozvoje města.
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Masopust po roce opět ovládnul město

Smrtka, kobyla nebo medvěd. Sobota 9. února patřila ve Štětí masopustnímu veselí. Rej masek vyšel ze Stračí, směrem na Nové náměstí do centra Štětí. Tradice, která se do města vrátila před
čtyřmi lety, přinesla i řadu doprovodných akcí. V centru města probíhaly od dvanácti hodin farmářské slavnosti. V rámci masopustu čekal na návštěvníky i bohatý kulturní program.
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Únorové jednání zastupitelstva nesplnilo očekávání
I Poslední veřejné zasedání
zastupitelstva mělo na programu
několik důležitých bodů a mezi
nimi dva, které měly odpovědět
na otázku, co všechno je v našem
městě možné, což není totéž jako
správné. Tím prvním byl návrh
kontrolního výboru, který se
zabýval plněním zásad města
pro zakázky malého rozsahu při
pořízení městského mobiliáře,
tedy laviček, stojanů na kola a
odpadkových košů, které nahradil ty původní na pěší zóně. Při
rutinní kontrole totiž Kontrolní

výbor zjistil, že jejich pořízení se
neřídilo pravidly pro veřejné
zakázky, protože byly nakoupeny nejen bez výběrového řízení,
ale dokonce bez schválení v
Radě města. Tím bezpochyby
nebylo využito možnosti, které
dává transparentní výběrové řízení k utracení co nejnižší sumy z
veřejných prostředků. Tuto skutečnost Kontrolní výbor vyhodnotil jako nesprávnou a doporučil zastupitelstvu, aby uložilo starostovi přijmout odpovědnost a
na příštím jednání informovat,

jaké učinil opatření pro zjednání
nápravy. 10 hlasů zastupitelů,
kteří schválení podpořili, samozřejmě nestačilo, a tak, jako by
se nic nestalo, nebylo přijato
žádné usnesení. Druhou nesporně chybnou záležitostí bylo zjištění, že v závěru loňského roku,
pouhých 5 dnů po zasedání
zastupitelstva, bylo bez jeho souhlasu použito několik milionů z
termínovaného účtu na pokrytí
běžných výdajů. Tím se odpovědní pracovníci dopustili
závažné chyby nejen pro chybě-

jící nesouhlas, ale i proto že byla
porušena ustanovení Statutu
fondu rozvoje města a město zbytečně přišlo o úroky za předčasný výběr z terminovaného účtu.
Nesplněné očekávání, jak je uvedeno v nadpisu tohoto příspěvku, spočívá v tom, že se nepodařilo vyřešit, respektive napravit
pochybení, jichž se funkcionáři
města dopustili. A navíc se utvrdil v občanech města i dojem, že
ne každému se měří stejně a pravidla se porušovat mohou.

v té době bylo deklarováno, že
mohou nastat okolnosti, kdy
volné peníze nebudou stačit a
část termínovaného vkladu bude
muset být použita předčasně.
Stalo se bohužel to, že část daňových příjmů za rok 2012 stát
městu neposkytl včas a město je
ve výši zhruba osm a půl miliónu
obdrželo až v průběhu ledna
2013. Aby dodrželo své závazky
vůči dodavatelům, nezbylo než
použít část peněz z termínovaného vkladu. Město tedy nepřišlo zbytečně o úroky, neboť v případě neuložení na termínovaný
vklad by je stejně nemělo a navíc
větší část úroků zůstala zachována. Co se týče návaznosti na
Fond rozvoje města, i o tom pan
místostarosta hovořil a vysvětlil,
že nelze směšovat tok hotovosti
s rozpočtem. Veškeré finanční
prostředky z Fondu rozvoje
města byly vždy použity na akce
a projekty v souladu se schvále-

ným rozpočtem. Zasedání zastupitelstva kromě těchto dvou záležitostí řešilo další – a domnívám
se mnohem zásadnější – záležitosti. Řádně prodiskutovalo a
schválilo dotace dvěma sportovním organizacím ve městě.
Nejde o peníze malé a obě by se
bez nich jen těžko obešly. Dále
pověřilo kompetencemi nového
vedoucího strážníka Městské
policie, schválilo nový osadní
výbor v Počeplicích a tak dále.
Myslím si, že jednání zastupitelstva splnilo očekávání velké
řady občanů a nadpis výše zmíněného článku je silně zavádějící
a účelový. Na závěr bych rád
podotkl – jako už před několika
lety – že takovéto politické hašteření na stránky Zpravodaje
nepatří a jeho čtenáře spíše zajímá, co se ve městě děje a bude
dít.

Ing. Karel Mencl

Jak je to s očekáváními
I Autor článku „Únorové jednání
zastupitelstva nesplnilo očekávání“ se snaží vzbudit dojem, že
vedoucí funkcionáři města se
opakovaně dopouští chyb, úmyslně porušují vnitřní předpisy a
zastupitelé jim to kryjí. Protože
se jedná o záměrné zkreslování
skutečnosti, jehož účelem není
nic jiného, než získat politické
body, cítím nutnost na tento článek reagovat a uvést některá tvrzení pana inženýra Mencla na
pravou míru. Otázka městského
mobiliáře vzbudila ve městě
živou diskusi o jeho podobě a
účelnosti. Tato debata je jistě legitimní, neboť každý má právo na
svůj názor co se týče estetičnosti
vzhledu a podobně. O to však
autorovi výše zmíněné stati
nejde. Je v pořádku, jestliže kontrolní výbor najde nedostatky v
postupu a informuje o tom zastupitele. Stále je to však poradní
orgán zastupitelstva a není v jeho

kompetenci kohokoli úkolovat,
či dokonce hodnotit zastupitelstvo za jeho hlasování. A to pan
Mencl, který je členem tohoto
výboru, dobře ví. Zapomíná se
ve svém článku rovněž zmínit,
že jsem slíbil, že celou záležitost
prošetřím, v případě pochybení
podám radě města (do jejíž kompetence zakázky malého rozsahu spadají) návrh na příslušná
opatření a na příštím jednání
zastupitelstva o tom budu informovat. Na tomto místě k celé
věci ještě podotýkám, že mobiliář byl kupován přímo u výrobce,
který má samozřejmě cenu nejnižší. Co se týče druhé záležitosti, pan místostarosta Andrt na jednání zastupitelstva jednoznačně
osvětlil, jak to bylo s čerpáním
účtu. Na termínovaný vklad
byly peníze ukládány s vědomím, že v danou chvíli nejsou
potřeba a město může jako
bonus získat úroky navíc. Ale již

Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta

Asistenty prevence kriminality chválí kriminální služba policie i samotní občané města Štětí
I Asistenti prevence kriminality
jsou v mysli většiny občanů
města spojeni s pochůzkovou
činností zvláště v centru města,
kde přispívají k udržování
veřejného pořádku. Tento fakt
je pochopitelný, zvláště pokud
vezmeme v potaz hlavní úkol,
který asistenti měli určený. Ten
zněl jasně: Jakkoli zákonně snížit výskyt osob popíjejících
alkohol v centru města a budících veřejné pohoršení. Ze šetření mezi občany města jasně
vyplynula potřeba řešit tento
problém. V průběhu roku se
mezi jejich další činnost zařadila účast při některých preventivních přednáškových akcích
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Městské policie. Asistenti se
mimo jiné také podíleli na
zajištění některých akcí pořádaných ve Štětí, např. jarmarku, masopustního průvodu
2013, Štětské ostrve či FEDO
2012. Velice si spolupráci s asistenty prevence kriminality začali pochvalovat zástupci kriminální služby PČR, vedení OO
PČR Štětí a také kurátorka
OSPOD Litoměřice. Každý
subjekt, který s asistenty spolupracuje, označuje jejich znalost
a roli v místní sociálně vyloučené komunitě za zcela nezastupitelnou. To, že naši APK jsou
již určitým fenoménem, dokládá reportáž, kterou v našem

městě natočil pro Český rozhlas
Sever reportér Zimmer.
Na konci roku proběhla na
webových stránkách města
Štětí a mezi respondenty, pro
které je přístup k internetu problematický, anketa, ze které
jasně vyplývá spokojenost
občanů města s tímto projektem
a požadavek navýšení početního stavu asistentů. Z toho důvodu proběhl v měsíci lednu
nábor zájemců, kterého se
zúčastnilo 25 osob, ze kterých
byly vybrány dvě ženy, a
následně bylo MV ČR požádáno o poskytnutí dotace. Zda
bude tato dotace poskytnuta,
bude zřejmé již od dubna 2013,

kdy by měli noví asistenti v případě poskytnutí dotace začít
pracovat. Jejich činnost by
měla být primárně zaměřena na
děti a mládež.
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Dobrovolníkem v Matýsku
I Jsem na mateřské dovolené a
moje pozornost se přesunula přirozeně na péči o dítě. Kladu si
otázky, kdo mi pomůže při
výchově, jak nedopustit, aby se
moje dítě jednou nedostalo
mezi nesprávné lidi, kde bude
trávit svůj volný čas. Kam se
mohu obrátit, pokud by bylo
třeba rady či pomoci. Odpověď
jsem začala hledat v Centru
Matýsek. Osobní návštěva centra naplnila mé očekávání. Atmosféra v centru je příjemná a
kolem vás je slyšet spokojenost
dětí. Ředitelka centra je osobou
na pravém místě. Ví, co dělá a
má jasnou představu o tom, jak
centrum rozvíjet tak, aby činnost byla opravdu smysluplná.
Místní nadšení mě rychle strhlo
a již mi nestačilo být pouze uživatelem centra. Chtěla jsem se
do činnosti zapojit, neboť za
fungováním centra je spousta
práce. Není snadné zajistit, aby
centrum bylo životaschopné,

jak finančně, tak personálně.
Jako dobrovolník můžu pomáhat s administrativou, podílet se
na tvorbě aktivit pro děti nebo
pomoci s udržováním pořádku
v centru. Pocit ze smysluplné
práce, která těší jak uživatele
Matýska, tak i ostatní pracovníky centra, je k nezaplacení.
Jsem přesvědčená, že stát se
dobrovolníkem je často pouze o
přeskládání vlastních priorit.
Pokud se člověk zamyslí, co
může ze svého denního programu oželet, aniž by strádal on
sám a jeho rodina, zjistí, že je tu
stále čas, který se dá využít
smysluplně. Jsme součástí dění
kolem nás. Vše souvisí se vším.
Bohužel, vidět to, co má člověk
přímo před nosem, vyžaduje
neustálé úsilí. Chceme-li vést
kvalitní život, je, z mého pohledu, nemožné určovat hodnotu
všeho v tomto světě odpovědí
na jedinou otázku: kolik to
vynese. Jaké máme možnosti,

Pro děti. Atmosféra v roudnickém centru Matýsek je příjemná. Foto: Centrum Matýsek

pokud chceme mít v našem
okolí lepší a důvěrnější prostředí pro nás a naše děti? Máme
možnost konat, zapojit se a
pomáhat dle svých možností,
nebo jen o takovém prostředí
snít.
Klára Strýhalová

Kontakt
Centrum MATÝSEK
Iveta Fidlerová
předsedkyně a ředitelka
776 004 289,
matysek.roudnice@seznam.cz
Neklanova 1807, Roudnice n/L

Klub přátel hry Magic the Gathering v Matýsku
I Magic the Gathering je sběratelská karetní hra, kterou vymyslel v
roce 1993 americký student matematiky. V Magic the Gathering se
pořádají mistrovské turnaje, a to
včetně mistrovství světa. V principu jde o to, že se hráč snaží snížit „životy“ druhého hráče, a to
tak, že na něj útočí různými
nestvůrami a sesílá na něj kouzla,
za která platí magickou energií.
Tyto bytosti a kouzla jsou ve hře
představovány právě kartami. Od
prosince 2012 mají všichni příznivci této hry možnost scházet se

v Centru MATÝSEK. V Matýsku
klub přátel této hry vede pan
Majerčík, kterému jsem položila
několik otázek:
Jak dlouho se hře věnujete?
S touto hrou jsem se poprvé setkal
v roce 1995 a ihned si mě tato hra
získala, a to zejména svou variabilitou a promyšleností.
Hru hrají obvykle dva hráči, ale
může se zapojit víc hráčů. S kolika nejvíce hráči jste hrál a kolik
hráčů je, podle Vás, optimální
počet?
Původně byla hra vytvořena pro

dva hráče. V současné době jsou
kromě klasických duelů oblíbené
zejména zápasy dvoučlenných
týmů (à la čtyřhra v tenisu). Na oficiálních turnajích jsou nejčastější
duely, nicméně, dle mého mínění,
se při hře více hráčů najednou
užije legrace nejvíce.
Kolik členů má dnes Váš klub a
věnujete se přípravě na mistrovství?
Náš klub má dvanáct členů, od
školáků po „staré kmety“. Věřím,
že bychom se dokázali kvalifikovat na české mistrovství. Nicmé-

Nemocnice Mělník otevřela novou lůžkovou rehabilitaci
I Nemocnice Mělník má lůžkové
rehabilitace, kde se nyní lečí prvních dvanáct lidí. Sloužit bude především pacientům po výměnách
kyčelních a kolenních kloubů a
také po cévních mozkových příhodách, kteří jsou mnohdy částečně ochrnuti, říká ředitel
nemocnice MUDr. Tomáš Jedlička. Rehabilitační lůžka mohla
vzniknout až po snížení vyššího
počtu akutních lůžek. Na rehabilitace se budou léčit také lidé po
infekcích centrální nervové soustavy, po úrazech či pacienti po
chirurgických výkonech a stavech spojených s dlouhodobou
imobilizací (znehybněním).
„Pacienti indikovaní k léčbě na

rehabilitačním oddělení musejí
být před překladem stabilizovaní
a schopni intenzivní rehabilitační
léčby. Musejí chtít aktivně spolupracovat,“ zdůrazňuje vrchní sestra rehabilitačního oddělení Zora
Jahelková. Každé přijetí bude
schvalovat primářka rehabilitačního oddělení MUDr. Jana Hůlková. „Pacienti po totálních endoprotézách potřebují pět až deset
dní na to, aby byli soběstační. To
jsme jim nemohli z kapacitních
důvodů na ortopedickém lůžkovém oddělení poskytnout,“ říká
Zora Jahelková. Hlavní přínos
jednotky vidí ředitel nemocnice
Tomáš Jedlička v možnosti přímé
návaznosti na péče u pacientů,

kteří byli doposud po náročných
operacích transportováni do
jiných nemocnic, lázeňských zařízení či ústavů. Nyní zůstávají v
místě, kde byli operováni. Operatér tak může dohlédnout na
správnou léčbu i rehabilitaci.
„Části pacientů tak můžeme
poskytnout komplexní péči s
návratem soběstačnosti v rámci
jednoho pobytu bez nutnosti překladu do jiných zařízení,“ dodává
ředitel. Oddělení má 20 lůžek na
dvoulůžkových pokojích, nachází se ve druhém patře pavilonu T.
Disponuje třemi nadstandardními jednolůžkovými pokoji.
Rekonstrukce prostor a vybavení přišlo na dva miliony korun.

ně těžiště naší aktivity je v lokálních turnajích. V září se těšíme na
turnaj ze série mezinárodních
Grand Prix v Praze.
Co byste vzkázal zájemcům o
tuto hru?
Jediné - přijďte se k nám podívat!
Schůzky máme v Centru MATÝSEK každý pátek od 17:30. Pro
vyzkoušení hry nepotřebujete
nic, kromě otevřené mysli a úplně
základní znalosti angličtiny. Svůj
první balíček karet dostanete od
nás.
Klára Strýhalová

Úřad práce
mění pracovní dobu
I Účinností od 1. 2. 2013
jednotná úřední doba na všech
pracovištích Úřadu práce ČR
takto:
Pondělí

8:00 - 12:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý
8:00 - 11:00 hodin
Středa
8:00 - 12:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek
8:00 - 11:00 hodin
Pátek
8:00 - 11:00 hodin
(jen pro evidenci nových
uchazečů o zaměstnání a
příjem žádostí o nepojistné
sociální dávky či pozvané
klienty)
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Žáci ZŠ v Ostrovní ulici uspěli v zajímavé soutěži
I Vždy nás potěší, když žáci naší
školy obsadí přední místa na
olympiádách a jiných soutěžích. Mnoho let se naši chlapci a
děvčata účastnili vědomostní
soutěže lovosického gymnázia
Koumák. Zajímavou formou
zúročili své znalosti z různých
oborů a díky nim se několikrát
reprezentanti naší školy ocitli
ve finále soutěže a obsadili přední místa. Letos lovosické gymnázium připravilo novou soutěž
nazvanou GYMLOVO, jež na
tradice Koumáka navazuje. Pro
vstup do soutěže museli zájemci splnit některé úkoly předem,
pak byly tříčlenné hlídky zaregistrovány. Dne 5.2.2013 se pak
v Lovosicích odehrála hlavní
část soutěže. Pro hlídky byly připraveny úkoly ze všech vzdělávacích oborů, vrcholem pak
bylo plnění sportovních disciplín v tělocvičně. Celkem se
zúčastnilo 18 hlídek za základ-

zleva Petr Losenický, Pavel Čermák, Kamila Némethová, Lukáš Lukáč, Tomáš Strouhal, Dominik Pečený, Tomáš Ortbauer, Matěj Zedník,
Vojtěch Mejsnar

ních škol našeho kraje. Reprezentanti naší školy vybojovali
velmi hezká umístění: družstvo
8.A (Petr Losenický, Lukáš
Lukáč, Pavel Čermák) 3.místo,

Zápis na ZŠ TGM

Ve středu 13.2. proběhl na naší škole zápis do první třídy. Budoucí prvňáčky a jejich rodiče
čekala nazdobená škola. U zápisu děti ukázaly, jak znají barvy, geometrické tvary, jaké mají
základní početní znalosti a rozeznávají hlásky.Předvedly také nápodobu předkreslených
obrázků.Celý zápis dětem zpestřovali žáci devátého ročníku,kteří se v maskách jako živá kulisa pokusili děti uvolnit. Po skončení si pak školáčci odnesli výrobky budoucích starších spolužáků a nechyběla ani sladká odměna.

Jarních prázdnin pak využila škola k novému vymalování druhého patra.Věříme, že toto vše
povede skutečně k milému prostředí, v němž žáci budou pracovat rádi a při návštěvách to takto
budou vnímat i rodiče.
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družstvo 9.A ( Tomáš Ortbauer,
Tomáš Strouhal, Vojtěch Mejsnar) 5.místo a družstvo 8.B
(Kamila Némethová, Dominik
Pečený a Matěj Zedník) 6.mís-

to. Všem hlídkám blahopřejeme a děkujeme za skvělou
reprezentaci školy.
Mgr. Soňa Kyselová

Anketa dětí ze ZŠ Školní:
setkat se s Messim i uzdravit nemocné děti
I Setkání s jedním z nejlepších
fotbalistů světa nebo uzdravení
všech nemocných dětí, i taková
jsou přání dětí ze ZŠ ve Školní
ulici. V anketě, kterou na sklonku loňského roku provedly
dívky prvního i druhého stupně, měli školáci vypovědět svá
přání. Taková, která by jim v
roce 2013 udělala největší
radost. Menší děti by ocenily
dárek například v podobě notebooku či morčete, často se ale
také zasnily při pomyšlení na
setkání se svými idoly. Školáci
na druhém stupni zase mnohdy
touží po štěstí a zdraví nejen
svém, ale i ostatních lidí. Tady
jsou odpovědi některých z
nich:

Přál bych si morče. (Honza,
4.B)
Aby se uzdravily všechny
nemocné děti. (Dan, 6.A)
Rád bych se potkal s Messim.
(Láďa, 4.B)
Mým největším přáním je, aby
se měli všichni rádi. (Romča,
7.A)
Chtěl bych se setkat s Justinem
Bieberem. (Matyáš, 2.A)
Moc bych si přála notebook.
(Jessica, 4.B)
Přála bych si, aby byli všichni
zdraví. (Lenka, 7.B)
Na anketě spolupracovaly Áďa
Pačesová, Káťa Volemanová,
Terka Doležalová, Terka
Vavrýčková a Míša Kůrková
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Kulturní středisko města Štětí
Program na březen 2013

1. 3. Informační centrum - 40
LET MAŽORETEK VE
ŠTĚTÍ Výstava fotografií a ocenění ke 40. výročí založení mažoretek ve Štětí, vstup zdarma
1. 3. Městská knihovna - HOBBY
NAŠICH ČTENÁŘEK Výstava v čítárně v 1. patře, vstup zdarma
4. 3. Městská knihovna NEBEZPEČNÉ ZAPOMÍNÁNÍ Paměťová terapie nejen pro
starší generaci, začátek v 16.00,
vstup zdarma
5. 3. kino Štětí - O PRINCEZNĚ,
LUCIÁŠI A MAKOVÝCH
BUCHTÁCH Pohádka pro MŠ a
1.- 3.třídy ZŠ, účinkuje divadlo
HP Praha, začátek v 9.00 a 10.30,
vstupné: 20,- Kč
10. 3. kino Štětí - SVÁŤOVO
LOUTKOVÉ DIVIDLO
Pohádka O neposlušných kůzlátkách, začátek v 15.30, vstupné:
20,- Kč
14. 3. kino Štětí - EXPEDIČNÍ
KAMERA Celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké
přírodě o extrémních zážitcích
a sportech, začátek v 18.00, vstupné: 50,- Kč
18. 3. sál KS - SPOLEČENSKÉ
ODPOLEDNE PRO
DŮCHODCE účinkuje: J.Kačanyi, začátek ve 14.00, vstup zdarma
19. 3. kino Štětí - S JAKUBEM
VÁGNEREM NEJEN O
RYBÁCH Filmy, fotografie a
beseda s proslulým sportovním
rybářem, začátek v 19.00, vstupné: 120,- Kč
27. 3. malý sál KS - S JIŘÍM
MENZELEM O ŽIVOTĚ A
FILMU Beseda s legendou českého filmu. Moderuje M. Čmejla,
začátek v 19.00, vstupné: 80,- Kč
28. 3. sál KS - AMADEUS –

Peter Shaffer Divadelní hra
inspirovaná romantickou legendou, která vznikla ještě za života
Antonia Salieriho. Účinkuje:
Rádobydivadlo Klapý, režie J.
Kodeš, začátek ve 19.00, vstupné:
40,- Kč
Připravujeme na měsíc duben :
7. 4. Sváťovo loutkové dividlo –
Kašpárek a hodná víla Jarmilka –
kino
9. 4. Jarní koncert Severočeské
harmonie – sál KS
13. 4. XXII. Setkání radioamatérů
a elektroniků ČR 2013 – sál KS
15. 4. Společenské odpoledne pro
důchodce – KS
15. 4. Jaroslav Hutka – koncert písničkáře – malý sál
18. 4. Zastupitelstvo města Štětí –
KS
20. 4. Tour de Labe – vytrvalostní
závod dračích lodí, Mělník – Štětí
- Roudnice n. L.
22. 4. Poslední ze žhavých milenců – N.Simon – divadelní komedie s P. Nárožným a S. Stašovou,
předprodej od 2. 4.
23. 4. O perníkovém dědkovi pohádka pro nejmenší – kino
28. 4. Zahájení turistické sezóny s
loupežníkem Štětkou – hřiště ve
Stračí
30. 4. Pálení čaroděnic s
ohňostrojem – lampiónový průvod městem na nábřeží Labe
Plesová sezóna v KS Štětí:
1. 3. Maturitní ples SOŠ Štětí (4.
B, 4. D)
8. 3. 80. výročí ZŠ T. G. Masaryka
– taneční zábava
15. 3. Ples VOŠ Štětí
16. 3. Ples Severočeské harmonie
a mažoretek města Štětí
5. 4. Ples Mondi Štětí a.s.
Předprodej vstupenek na kulturní
akce je v informačním centru –
416 812715.
možnost on- line rezervace vstupenek na www.steti.cz

Účastníci semináře „Počítač – základ dnešního života“. Foto: Beáta Berková

Blahopřání

Poděkování

I Dne 30. 3. 2013 oslaví pan
Vojtěch Kuník 80. narozeniny.
Hodně zdraví a všechno
nejlepší z celého srdce přejí
manželka a dcery s rodinami.

I Děkuji rodině, všem přátelům,
bývalým spolupracovníkům a
známým a také MěÚ Štětí a MO
STP Štětí za blahopřání k mým
narozeninám. Marie Jakšová.

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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Tim Cope se vrací v Expediční kameře
I Rok se sešel s rokem a je tu již
4. ročník Expediční kamery, filmového festivalu zaměřeného
na expediční dobrodružství
nejen na horách, vodě, pouštích, v pralesích, ale i ve vzduchu. Tento unikátní projekt
letos přináší sedm nejlepších
filmů sezóny z celého světa.
Čeká nás nabitý večer plný dobrodružství, napětí, úžasných
záběrů i výkonů. Jak organizátoři slíbili, uvidíme druhé
pokračování vloni nejúspěšnějšího filmu o putování Tima
Copea po stopách Džingischána. Tentokrát začíná jeho cesta
v Kazachstánu, odkud pokračuje dále na západ.
Další cestopisný film Siberut
nás zavede do rovníkové močá-

lové džungle, na ostrov mentawajských kouzelníků, v daleké
Indonésii. Magické rituály,
zachovalá příroda a svérázní
obyvatelé, kteří ještě v minulém století praktikovali kanibalismus, to je svět, který lze zažít
i v dnešní uspěchané době. Jiný
životní styl příslušníků kmene
Malinke ze západní Afriky,
vyhlášených bubeníků na
buben Djembe, nám přiblíží
krátký film Foli.
Silně adrenalinovými filmy pak
budou snímky Halo Effect, o
prvosjezdech divokých peřejí a
vodopádů v Norsku a na Islandu. I film o přeletu paraglidistů,
do základního tábora druhé nejvyšší hory světa K2, přes 5000
metrů vysoké hřebeny, ve zrád-

ných vzdušných
vírech pákistánského Karákoramu, pod názvem
Zabijácká krása.
Příznivce horolezectví jistě osloví
snímek Sandstone, který připomíná jedinečnost lokality i pravidla a zvyklosti, které jsou spojeny s lezením na Broumovsku.
Pod názvem Pískaři získal
Cenu diváků na MHFF 2012 v
Teplicích nad Metují.
Na stejném festivalu získal
Zvláštní cenu za neuvěřitelné
artistické výkony na kole a
výborný humor i freestyle trialový film Cesta domů, který je
posledním snímkem letošní

Expediční kamery.
Čeká nás opět téměř čtyřhodinový maraton nevšedních filmových zážitků. Tradičně proběhne i divácká anketa o nejlepší film a slosování vstupenek o zajímavé ceny. Celý program festivalu naleznete na plakátech, letácích a ve vysílání
KTV Štětí.
Tak nezapomeňte a přijďte se
podívat. Těšíme se na vás.
Za EK Štětí Mgr. Jiří Novák

Loupežník Štětka připravuje hry pro velké i malé

I Jaro už má nakročeno přebrat
vládu nad zimou a s přírodou se
probouzí i chuť cestovat a
poznávat nová místa. Proto je
nyní ideální čas prozradit co
nového se v oblasti cestovního
ruchu ve Štětí a regionu Štětsko
připravuje. Už rok oficiálně
můžete nalézt ve Štětí a jeho
okolí tabule Naučného putování loupežníka Štětky. Bájný a
dobrácký zbojník přes zimu rozhodně nespal a připravil pro
malé i velké nová dobrodruž-

ství. Vydejte se s ním po stopách v zábavné a naučné hře o
ceny, která bude probíhat od
května do října 2013. Získejte
„loupežnický pas“ a vydejte se
na dobrodružnou výpravu po
regionu Štětsko, splňte všechny
úkoly, rozluštěte všechny
hádanky, nasbírejte samolepky
loupežnické družiny loupežníka Štětky a možná budete patřit
mezi tři šťastné výherce, kterým sám loupežník Štětka
předá zajímavé ceny. Pro větší
má loupežník připravené geocachingové putování po své
stezce. Hledání GPS souřadnic,
poklady schované v terénu a
vše, co ke geocachingu patří,
společně s upřesněnými pravidly představí lapka v příštím
čísle Zpravodaje. Na svém dob-

rodružství navštívíte zajímavá
místa regionu Štětsko např. loupežnickou jeskyni Mordloch,
nebo vyhaslou sopku Špičák. V
loupežnickém pase na Vás také
čeká mnoho her a kvízů, které
potrápí vaše mozkové závity.
Další turistická novinka této
sezony se týká propojení židovských památek čtyř významných měst regionu Podřipska a
Českého středohoří. Do projektu s názvem Židovská stezka se
zapojil památník Terezín, Roudnice nad Labem, Úštěk a Štětí.
Spolupráce zatím přinesla vydání letáku o židovských hřbitovech v místech a dále pak turistické, cyklo, vlakové či tradiční
silniční propojení mezi uvedenými městy. Do budoucna se
plánuje i rozšíření nabízených

služeb v rámci cestovního
ruchu.
Více informací k turistickým
akcím a pravidla soutěží
naleznete na webu www.stetsko.cz, nebo v Informačním
centru města Štětí.

Nový turistický oddíl zve na výlety do okolí Informace z radnice na SMS infokanálu
I Začátkem roku se ve Štětí dala
dohromady parta nadšenců
milujících přírodu, pohyb na
zdravém vzduchu a vytvořili
turistický oddíl TK Štětí, prozatím čítající třicet sedm členů.
Na ustavující schůzi jsme si zvolili pětičlenný výbor, který
bude zastřešovat celou naši činnost, v čele s H. Krejčovou,
která má bohaté zkušenosti,
neboť velmi dobře vedla velkou skupinu turistů v Litoměřicích. Na naší první schůzce
jsme si také popovídali o plánech na celý rok 2013. Chceme,
aby to byl rok pestrý se spous-
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tou hezkých výletů do zajímavých míst. Určitě si z naší
nabídky výletů vyberete i vy.
Rádi mezi sebou přivítáme každého, kdo chce spojit příjemné
s užitečným, bez rozdílu věku
(od dětí po seniory i rodiče s dětmi). Zájemci mohou získat
informace u paní Pivoňkové v
klubu důchodců ve Štětí v přízemí pečovatelského domu, a
to v úterý až čtvrtek od 14 do 17
hodin, nebo v neděli ve stejném
čase. Pojeďte s námi na výlet,
členství není podmínkou. Těšíme se na vás.
Za TK Štětí Jana Valentová

I Již od roku 2009 provozuje
Město Štětí systém zasílání
informačních zpráv SMS InfoKanál. Tato moderní služba
umožňuje bezplatné zasílání
důležitých informací z radnice
na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů formou krátkých
textových zpráv jako alternativu
k městskému rozhlasu. Rozesílané zprávy si Vás najdou prakticky kdekoli, což je výhodné
zejména pro ty, kteří tráví většinu času mimo naše město. Jak
můžete službu získat? Stačí,
když odešlete jedinou textovou
zprávu z mobilního telefonu, na

který chcete zprávy zasílat, a
registrace je hotova. Stejným
způsobem můžete službu kdykoliv zrušit. Pro přihlášení odešlete textovou zprávu ve tvaru:
IK STETI REG T1 pro občany
s trvalým pobytem na území
města Štětí
IK STETI REG T2 pro občany
s trvalým pobytem na území
místní části Brocno, Čakovice,
Hněvice, Chcebuz, Počeplice,
Radouň, Stračí, Újezd, Veselí na
telefonní číslo 605 733 680. Pro
odhlášení odešlete textovou zprávu ve tvaru: IK STETI
ODREG
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Valná hromada aviatického spolku
I 1. Aviatický spolek Štětí sdružuje letecké modeláře ze Štětí a
okolí. Převážná část je ze Štětí,
několik z Roudnice a dva z Prahy. Letošní valnou hromadou
vstoupil do 9. roku své aktivní
existence. V současné době má
spolek 23 členů, což je nejvíce
v jeho historii. Valná hromada
spolku proběhla 25. ledna. Na
programu byly mimo jiné body
opět zdůrazněny otázky bezpečnosti provozu leteckých
modelů vzhledem k ostatním

Valná hromada 1. Aviatického spolku
Foto: P. Ečer

modelářům, tak i vůči ultralehkým letadlům. V diskuzi, která
se rozproudila po oficiální části, se řešily různé otázky, spojené např. s pojištěním, se stavbou a provozováním leteckých
modelů a další. Někteří členové
představili, co připravují pro
nadcházející sezonu. Chystá se
řada novinek, nejzajímavější
asi bude pokus o aerovlek makety větroně Luňák o rozpětí 4 m.

Vlečný model bude Pilatus Porter s rozpětím 2,5 m, poháněný
motorem o obsahu 40 cm3. Zajímavostí je, že 65% členů již
používá pro ovládání svých
modelů soupravy s frekvencí
2,4GHz (stejné pásmo jako
Wifi), které nejsou díky systému přenosu dat náchylné k rušení, jako v stále ještě používaných pásmech 35 a 40MHz.
O 3 vzrostl počet modelářů,
kteří dospěli k modelům, poháněným benzínovým spalovacím motorem. I v době rozvoje
elektropohonu modelů, mají
spalovací motory stále nezastupitelné místo. Benzinové motory se vyznačují spolehlivým
chodem, snadným seřizováním
a levnějším provozem než motory žhavicí, používající jako pali-

Inzerce

vo jedovatý metylalkohol.
Nyní v zimním období připravujeme své modely a těšíme se
na jaro, kdy nám začne sezóna.
Pro případné zájemce jenom
zopakuji, že nás mohou najít
každou sobotu a neděli odpoledne za pěkného počasí, od
jara do podzimu, na vzdáleném
konci UL letiště Štětí. Začátečníkům poradíme při výběru
kompletního vybavení a naučíme je základům v létání s rádiem řízenými modely.
(JJ)

SVOZ BIOODPADU
V ROCE 2013

♦ Nová kadeřnice RADKA v Klasiku: Dámy, slečny, pro Vás – módní
trendy – střih, barva, melíry, účesy
spol. Akce – k mamince jedno dítě
ZDARMA. Těšíme se na Vaši návštěvu. Ceny nízké. Tel.: 728 266 423.
♦ Prodám nebo pronajmu garáž (za
prádelnou). Tel.: 728 266 423.
♦ 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.

Pravidelný svoz bioodpadu v
roce 2013 od rodinných domů
na území města probíhá
pravidelně vždy 1x za 14 dní,
v sudý týden ve středu, první
svoz v letošním roce se
uskuteční dne 3. 4. 2013 a
poslední dne 27. 11. 2013.
Je nutné, aby sběrná nádoba
byla přistavena v den vývozu
nejpozději do 6 hodin ráno.

Vzpomínáme
♦ Čas plyne, ale bolest v srdci
zůstává. Dne 16. ledna uplynulo 15 let, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka a
babička paní Olina Křenovská.
Dne 7. ledna uplynulo 6 let, kdy
nás náhle opustil tatínek a dědeček pan František Křenovský.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s
námi. Stále vzpomínají Olina a
Helena s rodinami.
♦ Kdo měl Tě rád, vzpomene.
Kdo Tě miloval, nezapomene.
Dne 25. 1. 2013 to bylo 5 let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan Josef Daneš. S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.
♦ Dne 20. 3. 2013 uplyne rok
od úmrtí dědečka, tatínka,
kamaráda a vodáka tělem i duší
Karla Tyleho. Nikdy nezapo-

menou a za vzpomínku děkují
synové Jan a Radek s rodinami.
♦ Dne 2. 3. 2013 uplynulo šest
let, kdy nás opustila naše drahá
manželka, maminka, babička,
paní Blažena Mašková ze Stračí. S úctou vzpomíná manžel,
dcera Petra a syn Pavel s rodinou. Děkujeme za tichou vzpomínku.
♦ Jen větřík nad Tvým hrobem
tiše šumí, jen ten kdo měl Tě
rád, porozumí, jak ta ztráta stále
bolí. 26. 2. 2013 tomu bylo 11
let, co nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec, děda,
praděda Rudolf Svoboda ze Štětí. Nikdy nezapomeneme: manželka Alena, synové Ruda a
Milan s rodinami, Jaruška a
Anetka, pravnučky.
♦ Kdo v srdci žije těch, které
opustil, ten neodešel. Dne 9. 3.

2013 vzpomeneme šesté výročí
úmrtí našeho milovaného syna,
bratra, synovce, žáka a kamaráda Filipa Kohouta. S nesmírnou
bolestí a žalem, s láskou a úctou
stále vzpomínají máma Iveta,
sourozenci Lucie a David, strýc
Slavomil, kamarádi a zarmoucená rodina Kohoutová.
♦ Kdo byl milován, nebude
nikdy zapomenut. Dne 22. 3.
2013 uplyne 15 smutných let,
co nám navždy odešla naše
drahá maminka, babička, paní
Marie Kouhoutová z Radouně.
Dne 31. 3. 2013 pak uplyne 37
let od úmrtí jejího milovaného
manžela, tatínka, dědečka,
pana Josefa Kouhouta z Radouně. Nikdy na jejich laskavost,
starostlivost nezapomeneme. S
úctou a láskou stále vzpomínají
dcera Marie Hradecká s rodi-

nou, zarmoucená rodina
Kohoutová ze Štětí.
♦ Jen větřík nad Tvým hrobem
tiše šumí. Dne 14. 2. 2013 tomu
bylo 11 let, co nás opustil pan
Josef Uřídil z Brocna. Stále vzpomínají manželka Eva a dcery
Eva a Hana s rodinami.
♦ Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 6. 2. 2013 uplynulo 5 let,
kdy nás beze slůvka rozloučení
opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček
pan František Haspekl z Veselí.
S láskou vzpomínají manželka,
dcera s rodinou, syn s rodinou,
vnoučata a pravnoučata.
♦ Dne 2. 3. 2013 uplyne jeden
smutný rok, kdy nás beze slůvka
rozloučení opustil učitel hudby,
pan Vlastimil Červený. Vzpomínají manželka Jana a synové
Vlastimil a Jan s rodinou.
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