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Zprávy z radnice
♦ Město Štětí dostalo vyplacenou dotaci z programu ROP
Severozápad na rekonstrukci
městského koupaliště ve výši
necelých 17 milionů korun. Dalším finančním plněním by měla
být částka 1 milionů korun od
Ústeckého kraje.

i

hřiště.

♦ Rada města Štětí schválila
uzavření smlouvy s firmou JR Bau na výměnu skel v přízemí
kina, což by mělo vést k lepšímu tepelnému odizolování tohoto prostoru a k úsporám tepla.

♦ Město Štětí obdrželo dotaci

♦ 1. prosince 2013 proběhne na

na realizaci projektu "Povodňová pomoc místní části
Počeplice - vybudování kulturního zázemí mimo zátopovou
oblast". Jedná se o taneční parket v prostorách fotbalového

Novém náměstí ve Štětí tradiční rozsvícení vánočního stromu. Tradičně se budou před
slavnostním rozsvícením na
Novém náměstí odehrávat Farmářské trhy.

NADĚJE zahájila působení ve Štětí
I Město Štětí se dlouhodobě zabývá řešením problémů souvisejících s chudobou a sociálním
vyloučením. V devítitisícovém
městě žije asi 400 lidí v sociálně
vyloučených lokalitách, a to
zejména na ubytovnách. Další
lidé ohrožení zejména chudobou, zadlužeností nebo ztrátou
bydlení žijí na území celého
města i v přilehlých obcích. Městský úřad řešil tuto problematiku
vlastními silami – prostřednictvím terénních pracovníků odboru sociálních věcí a asistentů
městské policie. Otázky spojené
s touto problematikou nejsou
pouze záležitostí sociálních služeb nebo naopak pouze represe.
Pokud se jimi chceme zabývat,
je třeba, aby do jejich řešení byli
zapojeni všichni „klíčoví hráči“
– od škol přes sociální služby po
ty, kteří se zabývají bydlením
nebo potlačováním trestné činnosti. Proto vedení města v červenci zahájilo spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.
Ta městům nabízí podporu při
řešení otázek souvisejících s problematikou sociálního vyloučení. Výsledkem by měla být
postupná řízená realizace kroků
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Brýle pro Afriku

snižujících nebo předcházejících vzniku sociálního vyloučení v obci. Řada úkolů bude mít
dlouhodobý charakter. Některé
věci jsou však realizovatelné v
krátkém čase a bez potřeby velkých finančních prostředků. Jednou z prvních potřeb města bylo
posílení terénní sociální práce a
zajištění poradenství v oblasti
finanční gramotnosti. Odbor
sociálních věcí se proto obrátil
na sdružení NADĚJE, které
poskytuje tyto služby v nedaleké
Roudnici nad Labem. Díky
vstřícnému postoji ministerstva
práce a sociálních věcí byla
schválena změna projektu a od
začátku října mohly být aktivity
projektu rozšířeny do Štětí a
okolních obcí. V lokalitě budou
dva dny v týdnu působit dva
terénní pracovníci a sociální pracovnice zajištující poradenství v
nezaměstnanosti a v zadluženosti. O službách terénního programu budou zájemci informováni
prostřednictvím letáků a médií.
Poradna v nezaměstnanosti a
zadluženosti bude po zajištění
nutného vybavení fungovat v
prostorách tržnice.
Bc. A. Slavíček
Dárcovský list. Od července mohli občané nosit do Informačníh centra ve Štětí nepotřebné
brýle, které pomohou chudým africkým dětem ve státě Burkina Faso. Brýle jsou již v liberecké
ZOO, která se stará o jejich další osud. Více se o sbírce dočtete na str. 4. Foto: P. Hoznédl.
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Zprávy Městské policie – září 2013
I 24. 9. v 15:23 hod. v ul. Pivovarská sklepním oknem vnikl
pachatel do sklepních prostor
rodinného domu, kde vykopl
vstupní dveře a měl volný
pohyb po celém objektu, který
začal prohledávat a připravovat si odcizené věci k odnesení. Zde byl přistižen majitelem
domu, který přivolal hlídku
městské policie. Včasným
zásahem strážníků byl pachatel zadržen na místě činu. Jak
už bývá jeho zvykem, zadržení
se bránil, takže strážníci proti
němu v souladu se zákonem
opět použili donucovací prostředky. Poté byla věc včetně
zadrženého pachatele, pro
podezření z trestného činu krádež a porušování domovní svobody, předána Policii ČR.
Náš dar přírodě
I přes existenci sběrného dvora
a dalších možností, jak naložit
s domovním odpadem, někteří
jedinci „krášlí“ přírodu po
svém. Černou skládku nalezli
při své činnosti strážníci dne
31. 8. nedaleko obce Veselí. I
přesto, že pachatel nebyl zjištěn, byla věc týkající se založení černé skládky oznámena
správnímu orgánu pro podezření ze spáchání přestupku
proti veřejnému pořádku.

Vyplatí se to ještě ?
Dne 3. 9. v 17:30 hod., jako
téměř každý den, vyjížděli
strážníci do živnostenské provozovny TESCO, kde byli
zadrženi zloději. Tentokrát
byla v hledáčku jejich zájmu
kosmetika v hodnotě 162, 90,Kč. Jeden z dvojice
„nakupujících“ nedokázal
nebo spíše nehodlal strážníkům prokázat svoji totožnost,
takže byl nucen se blíže seznámit s prostředím policejní stanice Policie ČR. Po zjištění
totožnosti vyřešili strážníci
věc jako přestupek proti majetku uložením blokové pokuty, s
čímž „překvapivě“ přestupci
nesouhlasili. Z toho důvodu

budou mít možnost své jednání obhajovat před správním
orgánem, kterému byla věc
oznámena pro podezření z přestupku proti majetku.
Komu se nelení … ten krade
túje
Tuto skutečnost řešili na
základě oznámení strážníci
dne 18. 9. v prostoru dětského
dopravního hřiště v ul. Ostrovní. Zde si neznámý milovník okrasné zeleně „vypůjčil“
pět tújí, které zde byly vysazeny asi před třemi roky. Jedna z
nich asi nezalahodila oku
samozvaného zahradníka,
takže ji vytrženou ponechal na
místě svému osudu.

Zloději. Během září a října řešila Městská policie ve Štětí krádež v nákupním středisku. Foto:
MP Štětí

Přijďte mluvit
o problémech města
I Vážení občané, ze všech
dostupných zdrojů, které mám
k dispozici, jednoznačně
vyplývá, že převážnou většinu
obyvatel tohoto města trápí kriminalita a bezpečnost. Kriminalita je celospolečenský jev, a
proto je nutné také tak k němu
přistupovat. Nelze spoléhat
pouze na činnost policejních
složek v domnění, že Vás kriminality zbaví, a zajistí tak
Vaši úplnou bezpečnost. Bez
Vaší pomoci toho nemůže docílit žádný, byť sebelepší policejní sbor. Z toho důvodu bych
chtěl uspořádat setkání s
Vámi, občany města Štětí a
mnou, jako zástupcem Městské policie Štětí na téma
„STOP lhostejnosti“. Hlavním
cílem a předmětem bude diskuse o tom, jak vy, jako občané, můžete přispět k eliminaci
počtu protiprávních jednání
nebo přispět k jejich odhalení a
příp. zjištění jejich pachatelů.
Setkání na dané téma se uskuteční dne 19. listopadu 2013 od
16:00 hod. v zasedací místnosti KIS Štětí (vchod z ul. Dlouhá). Setkání se zúčastní lokální
konzultant pro Štětí z Úřadu
vlády ČR, odboru pro sociální
začleňování.
Bc. Zdeněk Cuchý, vedoucí strážník

Štětí začalo naplno spolupracovat s Agenturou pro sociální začleňování
I Na konci září proběhlo ve
Štětí pracovní setkání komise
Prevence kriminality se
zástupci Agentur pro sociální
začleňování. S tou město Štětí
navázalo spolupráci v červenci tohoto roku. Cílem setkání
bylo představení spolupráce s
agenturou a seznámení komise s analýzou, kterou zástupci
agentury pro město vytvořili.
Setkání se zúčastnili zástupci
štětských škol, policie státní i
městské, představitelé města,
štětských sportovních klubů a
další.
Co tedy analýza Agentury pro
sociální začleňování přináší?
„Analýza popisuje situaci v
tzv. sociálně vyloučených
lokalitách, které v případě
Štětí jsou tvořeny čtrnácti
r ů z n ě v e l k ý m i o b j e k t y.
Zaměřuje se na oblast bydlení,
vzdělávání, zaměstnání, bez-
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pečnosti, sociálních služeb a
na dluhovou problematiku,“
představil práci agentury
lokální konzultant pro Štětí
Karel Straka. Po seznámení s
prostředím ve městě Štětí se
podle něj projevilo, že polovinu obyvatel vyloučených lokalit tvoří zástupci majority a
polovinu Romové. Analýza
popisuje mimo jiné riziko
sestěhovávání řízeného různými spekulanty s nemovitostmi,
kteří chtějí vydělávat na chudobě, dále uvádí zneužívání
návykových látek, výskyt
lichvy s obrovskými úroky a
samozřejmě nedostatek pracovních míst.
Autoři analýzy navrhují zefektivnit některé běžící služby a
podpořit vznik nových zaměřených na rodiny, děti a mládež. Jednou z překážek změny je
identifikováno stereotypní

smýšlení o obyvatelích vyloučených lokalit, zmíněn je
výskyt klasických „fám“ mezi
obyvateli města, které jsou
uváděny na pravou míru na
webu města. Jednou z priorit
by mělo být posílení aktivit v
oblasti smysluplného trávení
volného času, podle hesla
„kdo si hraje, nezlobí“. Další
pak posílení prevence závislostí a kultivace vnitřního a
vnějšího prostředí ubytovny
pro potřeby města. Jde tedy o
to navázat na ukázkově běžící
věci, upravit ty kulhající a
zavést další, které dokážou
efektivně měnit špatnou sociální situaci obyvatel města.
Nejbližšími kroky v rámci
Lokálního partnerství více jak
dvaceti institucí bude příprava
plánu sociálního začleňování,
který má za cíl zlepšit život
všech obyvatel města Štětí a

jeho místních částí. Plán by
měl vzejít ze schůzek pracovních skupin. Tři následující
by se měly odehrát ještě do
konce tohoto roku.
„V následujících dvou letech
se dle plánu připraví a realizují projekty na zvýšení bezpečí, podporu zaměstnanosti,
regulaci hazardu, oddlužení a
prevenci zadlužování, trávení
volného času mládeže, podporu vzdělávání, čistoty
města, a další dle stanovených priorit, včetně zapojování obyvatel vyloučených
lokalit do relevantních aktivit. V polovině roku 2016
budou důkladně vyhodnoceny úspěchy a neúspěchy,“
uvedl k fungování a propojení
pracovních skupin s agenturou Karel Straka.
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Máme rádi zvířata – aneb Světový den zvířat na ZŠ v Ostrovní ulici
I Snad každý z nás má nějakého
zvířecího kamaráda, o kterého
pečuje a jenž mu na oplátku
přináší radost a pěkné zážitky.
Každoročně si 4. října
připomínáme, jak je důležité se o
zvířata starat a správně se k nim
chovat. Na tento svátek zvířat se
připravují i žáci a vyučující na ZŠ
v Ostrovní ulici. Škola je
vyzdobena výtvarnými pracemi
žáků, ve kterých zachycují své
zážitky se zvířaty, nezapomínají
ani na cizokrajnou faunu; s
mnohými exotickými zvířaty se
setkali při návštěvách různých
ZOO. Hlavní akcí pro žáky
prvního stupně byla návštěva
paní Milany Petráskové z O. S.
Kočičího domova Sluníčko. Děti
se při besedě seznámily se
správnou péčí o kočičky, ale
zaujaly je i různé příběhy o tom,
jak toto sdružení pomáhá a
zachraňuje toulavé, nemocné a
týrané kočky. Děti z prvního
stupně vybraly 2.170 Kč
především na veterinární účely,
donesly ale také mnoho pamlsků

Pomoc zvířátkům. Děti ze ZŠ v Ostrovní ulici navštívili v rámci Světového dne zvířat Kočičí domov Sluníčko. Foto: ZŠ Ostrovní.

Dravci nad Štětím

ZŠ T. G. Masaryka opět bodovala

I Ve středu 9. října byla pro děti
některých základních i mateřských škol připravena na štětském stadionu zajímavá akce.
Přivítali jsme již po několikáté
lednické sokolníky. Skupina
Zayferus pod vedením pana Jiřího Hrotka vlastní největší
živou sbírku dravých ptáků v
České republice. Chlapci a děvčata si mohli prohlédnout nejen
české dravce, ale i exotické
karančo, supy, kondory, orly
apod. Během poučného i
zábavného výkladu byli žáci
soutěžní formou odměňováni.

(konzervy, kapsičky,…). Na
druhém stupni dané tématice
přizpůsobili vyučující obsah
svých hodin. Děti si připravily
prezentace, referáty i slohové a

A tak si mohli na památku
odnést pexesa, unikátní kalendáře s fotografiemi dravců, a
dokonce jim bylo umožněno přivolání dravce na ruku. Vrcholem akce byly letové ukázky;
nejzajímavější byl skutečný lov
dravců, kdy ptáci útočili na
pohyblivé makety.
Děkujeme společnosti Zayferus za velmi zajímavé a poučné
vystoupení. Doufáme, že i v
budoucnosti sokolníky z Moravy s jejich poutavým programem opět přivítáme v našem
městě.
(sk)

výtvarné práce; vyprávění o
zážitcích se zvířaty bylo zajímavé
i poučné jak pro děti, tak i pro
dospělé. Připomenutím zvířecího
svátku však samozřejmě náš

I Ve středu 2. října 2013 se
konal v Ploskovicích přespolní
běh – okresní kolo. I naše škola
vyslala své zástupce do této soutěže. Celkově se soutěže účastnilo 19 škol z okresu Litoměřice. A našim závodníkům se dařilo. Naši školu reprezentovali v
kategorii starších dětí žáci a
žákyně ze 4. a 5. třídy. Družstvo
dívek ve složení: Natálie Jermanová, Markéta Kudráčová,
Veronika Šulcová a Aneta Jantulová. Veronika Šulcová si ve
své kategorii vybojovalo bronzovou medaili. Aneta Jantulová
skončila na krásném 6. místě.

zájem o zvířecí přátele nekončí.
Je nám jasné, že se musíme
věnovat našim zvířátkům
nepřetržitě, aby věděla, jak rádi je
máme.
Mgr. Soňa Kyselová

Celé družstvo pak společně
vybojovalo 1. místo. Družstvo
chlapců bylo složeno: Pavel Prokopec, Ladislav Kuča, Petr
Zeman a Jakub Pilař. Toto družstvo společně vybojovalo 3. místo. V kategorii mladších žákyň
nás reprezentovalo družstvo
děvčat ve složení: Marie Svobodová, Ilona Semenďáková,
Terezie Hejdová ( 6. třída ) a
Tereza Tomišová ze 7. třídy. K
získání bronzového poháru jim
chybělo velmi málo. Všem
závodníkům i trenérovi ing.
Novákovi děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.

Medaile pro běžce. Žáci ze ZŠ T. G. Masaryka vybojovali na závodech v Ploskovicích dva
medailové úspěchy. Foto: ZŠ TGM.
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Soutěž s loupežníky jde do finále. Ve hře jsou zajímavé ceny!
I Od května do října jste se mohli
na stránkách Zpravodaje města
Štětí seznámit s celou bandou loupežníka Štětky. Zároveň jste
mohli odpovídat na soutěžní otázky a za správné odpovědi dostat
samolepky loupežníků do svého
Loupežnického pasu. Pět samolepek plus jedna bonusová (kdo
ještě nemá a má vyplněné bonusové otázky, dostane i ji) jsou vstupem do slosování o hodnotné
ceny. Co je k tomu zapotřebí? Do
15. listopadu 2013 přinést vyplněný Loupežnický pas do Informačního centra. Tam vypíší soutěžící losovací kupón. Ten poputuje do osudí, ze kterého vyjdou
tři šťastlivci, kteří si odnesou
ceny – tablet, mobilní telefon a
fotoaparát. Losování proběhne ve

středu 27. listopadu 2013 na radnici Městského úřadu ve Štětí a
nebude u něj chybět ani samotný
loupežník Štětka.
Po stopách loupežníků je poznávací soutěž o regionu Štětsko,
která je zaměřená především na
předškolní děti a žáky 1. stupňů
základních škol a jejich rodiče.
Cílem hry je zábavnou a hravou
formou seznámit děti a mládež se
zajímavostmi a historií regionu a
města, ve kterém žijí. Hra probíhá
v období od dubna do listopadu
2013 (vyhlášení vítězů a ukončení soutěže).
Pravidla hry naleznete na webových stránkách www.loupeznikstetka.cz. Otázky k soutěži vycházely od května do října na stránkách městského Zpravodaje.

Na Panské cestě pod Brocnem vyroste 150 stromů

Mistr uzlování

I Na cestě od Liběchova do
Brocna, tedy na úseku zvaném
Panenská cesta, vyroste 150
nových stromů. Konkrétně 100
lip a 50 ovocných stromů. To
vše v rámci projektu Revitalizace doprovodné zeleně Panenská cesta na Brocno z programu Obnova krajiny a biodiverzity na území ústeckého kraje. Cílem projektu je zprůchodnit a revitalizovat doprovodnou
zeleň při historické barokní
cestě, která spojuje lesní komplex Kokořínska a místní části
Brocno, v níž se nachází vesnická památková rezervace.
Polní cesta v délce cca 2 km s
přilehlými remízy je v majetku

I Umíš uzlovat? Chceš změřit
síly s dalšími nadšenci? Tak
přijď a staň se Mistrem uzlování ve Štětí. Kdy: 16. 11. od
10:00. Kde: Skautská klubovna ve Štětí. Závodit se bude v
kategoriích - účastníci do 10
let, účastníci nad 11 let, vázání
uzlů za zády, vázání uzlů
poslepu, závod dvojic. Startovné je 20 Kč. Na závod je
nutné se přihlásit do 8. 11. na
e-mail skautingsteti@seznam.cz nebo si vyzvednout přihlášku ve skautské klubovně v
době konání schůzek. Více
informací získáte na www.skaut-steti.wbs.cz.

Města Štětí a je po ní vedeno i
Naučné putování loupežníka
Štětky a částečně i cyklotrasa č.
57 z Liběchova směrem na
Úštěk a dále Českou Lípu.
Na základě zpracované studie
dojde k probírce a ozdravění stávajícího porostu a výsadbě minimálně 100 lip v alejové linii a
50 regionálních ovocných stromů do tělesa remízu. Hlavním
přínosem je využití potenciálu
příměstské krajiny pro místní
občany i turisty všech věkových kategorií, zdůraznění krajinného rázu historické cesty s
tradovanou lipovou alejí, zpřístupnění přírodních i kulturních
pamětihodností regionu, osvěta

v oblasti biodiverzity, místní
flóry a fauny a krajinatvorby v
návaznosti na vytýčenou naučnou stezku.
Okolí cesty nabízí atraktivní
výhledy do krajiny s dominantou pískovcové jeskyně (v soukromém vlastnictví). Další
atraktivitou je technický prvek
- bývalý pískovcový lom patřící
městu. Je tedy možné další
budoucí propojení cesty a lomu
s jeho následným alternativním
využitím.
Náklady tohoto projektu jsou
250 tisíc korun. Město obdrželo
od Ústeckého kraje dotaci ve
výši 141 tisíc korun.

Brýle pro africké děti jsou už na cestě do Burkiny Faso
I Nebývalý zájem přinesla ve
Štětí sbírková akce „Brýle pro
Afriku“. Od července do října se
vybralo přes tři sta kusů dioptrických a slunečních brýlí. Ty putovaly do liberecké zoo, kde si je
převzali zástupci občanského
sdružení Faunus, kteří je po přeměření, vyčištění a označení
pošlou dětem do západoafrického státu Burkina Faso. „Mile nás
překvapilo, kolika lidem ve Štětí
není lhostejné zdraví dětí v jedné
z nejchudších zemí planety,“
uvedl při setkání se zástupci
města Aleš Kočí, vedoucí Střediska ekologické výchovy
DIVIZNA liberecké zoo, které
spolupracuje právě s občanským
sdružením Faunus. Poprvé sbírala liberecká zoo brýle už před
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čtyřmi lety. Nasbírala jich celkově víc než 21 tisíc. Putovaly do
Středoafrické republiky. Letos
pojedou do Burkiny Faso, do
zařízení pro sirotky a děti ulice v
hlavním městě Ouagadougou.
„Všechny brýle se podařilo
dopravit těm, kteří je skutečně
potřebují. Zájem o další brýle je
však stále velký. V zemích, kde
je kvůli chudobě většina obyvatel negramotná, kde se k tomu
navíc přidávají různé nemoci a
vady zraku, jsou brýle pro většinu obyvatel finančně nedostupné. Takto usnadníme především
dětem přístup ke vzdělávání,“
uvedla členka občanského sdružení Faunus Eva Slováčková.
Podle zástupců sdružení Faunus
a liberecké zahrady nehrozí, že

by někdo s brýlemi po jejich odevzdání kupčil. „Pomoc africkým dětem ze sirotčinců a rodinám s existenčími problémy probíhá z naší strany již osm let a je
pevně spojená s osobou Katrin
Rhode. Což je žena, která právě

pomoci druhým v afrických
zemích věnuje podstatnou část
svého života. Stojí kromě vybudování škol i za sbírkou Kola pro
Afriku z minulého roku,“ připomněl Aleš Kočí akci, která proběhla i ve Štětí.
(hoz)
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Kulturní středisko města Štětí
Program na listopad 2013

1. 11. Informační centrum EXPRESIVNÍ VIDĚNÍ
výstava akrylových maleb
Ivany Urbánkové, vstup zdarma.
4. 11. Městská knihovna KAPACITA PAMĚTI
paměťová terapie v přízemí
knihovny, začátek v 16.00,
vstup zdarma.
6. 11. Kino Štětí - LÁSKA NA
TŘI – Jerry Mayer
celosvětově úspěšná konverzační hra Divadla Metro, hrají:
Světlana Nálepková a Oldřich
Vízner. Režie Gustav Skála,
začátek v 19.00, vstupné: 200,Kč.
12. 11. Kino Štětí - LACO
DECZI & CELULA NEW
YORK
koncert jazzové legendy, začátek v 19.00, vstupné: 150,- Kč.
18. 11. sál KS - SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE PRO
DŮCHODCE
účinkuje: J. Kačanyi, začátek
ve 14.00, vstup zdarma.
21. 11. sál KS - DVA NA
KANAPI – Marc Camoletti
Hra o řešení manželské krize
právníka a zubařky. Účinkuje:
Nové Divadlo Mělník, začátek
v 19.00, vstupné: 40,- Kč.
23. 11. Kino Štětí - SNOW
FILM FEST
Sníh, led a adrenalin. Tříhodinové pásmo filmů o extrémním
lyžování, zimních horolezeckých výstupech a dalších aktivitách v zimní přírodě. Začátek
v 17.00, vstupné: 50,- Kč.
24. 11. Kino Štětí - SVÁŤOVO
LOUTKOVÉ DIVIDLO
loutková pohádka Matěj a Zoubková vílla, začátek v 15.30,
vstupné: 20,-Kč.

25. 11. Městská knihovna - LISTO PA D O V Á T VO Ř I V Á
DÍLNA
výroba adventního věnce v přízemí knihovny, začátek v 15.00,
vstup zdarma.
26. 11. sál KS - SETKÁNÍ S
IVO ŠMOLDASEM a RADIMEM UZLEM
začátek v 19.00, vstupné: 100,Kč.

Soutěž knihovny. Výherkyně fotografické soutěže Nejkrásnější květ, kterou vyhlásila městská
knihovna (zleva) Eva Maňhalová, Eva Soudská a Jana Fleková. Foto: Ivana Roubíčková

27. 11. Městská knihovna LISTOPADOVÁ TVOŘIVÁ
DÍLNA
výroba adventního věnce v přízemí knihovny, začátek v 15.00,
vstup zdarma.
Připravujeme na měsíc prosinec:
1. 12. Slavnostní rozsvícení
Vánočního stromu – Nové
náměstí
2. 12. Advent v regionu Štětsko
– Informační centrum
2. 12. Mikulášská nadílka – diskotéka s DDM – sál KS Štětí
6. 12. Mikulášská zábava – Rhodesia - sál KS Štětí
10. 12. Vánoční koncert Severočeské harmonie Štětí – sál KS
11. 12. Vánoční pohádka –
pohádka pro děti – kino
11. 12. Vánoční koncert ZUŠ
Štětí – malý sál KS Štětí
15. 12. Koncert žesťového kvintetu u kašny – Nové náměstí
16. 12. Společenské odpoledne
pro důchodce – KS Štětí
22. 12. Vánoční melodie u
Vánočního stromu – Nové
náměstí
25. 12. Štěpánská zábava –
Baťa & Kalábůf něžný beat –
sál KS
31. 12. Silvestrovský ohňostroj
– Nové náměstí
31. 12.
Silvestrovská
zábava – Format – sál KS

1. 12. Slavnostní
rozsvícení Vánočního
stromu – Nové náměstí
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Tip na výlet: Obřadní síň židovského hřbitova v Radouni zve na výstavu
I Že nevíte kam o víkendové
odpoledne na výlet? Nemusíte
hledat daleko. Zajímavou akci
nabízí zrekonstruovaný židovský hřbitov v Radouni. Od středy 16. října je v prostorách
obřadní síně hřbitova vůbec
poprvé zpřístupněna výstava
fotografií s názvem – „Židovský
hřbitov v Radouni u Štětí a jeho
celková obnova v letech 2002 až
2013“. Hosté výstavy se na
místě mohou seznámit s průběhem celkové rekonstrukce hřbitova a jeho jednotlivých objektů,
zejména pokud jde o opravy a
restaurování historicky cenných
náhrobků, záchranu a statické
zajištění obřadní síně, opravu
ohradních zdí a doplnění vstupní
brány, odstranění nežádoucích
stromů a křovin a dalších, s obnovou souvisejících prací. Kromě
fotografií, dokumentujících
rekonstrukční práce, je v obřadní
síni možné nahlédnout do přepisu původní pohřební knihy, ve
kterém jsou kromě jmen pohřbených osob uvedena i jejich bydliště a profese, a to nejenom z
Radouně, ale i z okolních obcí a

měst. Součástí expozice je také
historický plán hřbitova z doby
před výstavbou obřadní síně, se
zakreslením více než 200 hrobových míst, objektu dnes již
nestojící márnice, původního

Ve Štětí trénovali účastníci MS
Ve dnech 19. až 22. 9. 2013 se v
Roudnici nad Labem konalo
Mistrovství světa psů všech plemen podle IPO 3. Někteří účastníci ubytovaní ve Štětí využili
možnosti zatrénovat si na našem
kynologickém cvičišti. Měli
jsme tak možnost vidět družstva
z Holandska a Finska. Bylo se
opravdu na co dívat,navíc všichni zúčastnění byli nesmírně příjemní, přátelští a skromní lidé. A
jejich psí svěřenci byli úžasní.
Finskou výpravu představujeme
na fotografii.

Hosté z Finska. ZKO Štětí bylo dočasným domovem reprezentace Finska před světovým
šampionátem psů všech plemen, které se konalo v Roudnici nad Labem. Foto: ZKO Štětí.
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duálně domluvit u místního
správce hřbitova pana Jindřicha
Bočka, a to buď e-mailem:
zh.radoun@seznam.cz , nebo
telefonicky na tel. čísle: 777 039
399.
(tz)

Zahájení výstavy. Opravený židovský hřbitov v Radouni hostí výstavu fotografií z rekonstrukčních prací. Kromě snímků si návštěvníci mohou
prolistovat i seznam pohřbených na tomto hřbitově. Foto: P. Hoznédl.

ZKO Štětí hostilo účastníky světového
šampionátu psů všech plemen
I V sobotu 5.října se na kynologickém cvičišti ve Štětí konaly
zkoušky podle Národního zkušebního řádu (NZŘ). Za naši
organizaci se zúčastnily paní
Kamila Filipová a slečna Tereza
Horová se svými čtyřnožci. Obě
byly úspěšné a zkoušku složily.
Gratulujeme. Další zkoušky,tentokrát podle soutěžního řádu
IPO, se konají 19.10.2013 a i zde
bude mít naše organizace svá
želízka v ohni.

vchodu a dochované nádrže na
vodu. Další část expozice se
podrobněji věnuje průběhu údržby a nezbytných oprav za
poslední dva roky. Návštěvy
obřadní síně a výstavy lze indivi-
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První aerovlek ve Štětí
I Začalo to před více než rokem,
kdy jsme se s kolegou Jaromírem domluvili, že zkusíme
aerovlek. Jaromír si vybral
polomaketu československého
akrobatického větroně Luňák o
rozpětí 4m. Pořídil jsem vlečný
háček do polomakety amerického sportovního letadla Super

Decathlon s motorem 80 cm3 o
výkonu 8 koní. Vše vypuklo 22.
září. Měli jsme z prvního vleku
trochu obavy, protože se jednalo
o vůbec první let větroně. Váha
větroně se nakonec ustálila na
necelých 8 kilech, což optimismu také moc nepřidalo, i když to
bylo pod výrobcem doporuče-

nou váhou. Model nebyl
vytrimován (seřízen) a nikdo
nevěděl, jak se bude chovat v
letu, natož ve vleku. Po krátkém
rozjezdu stačilo jemné přitažení
a oba modely byly ve vzduchu.
Následovala zatáčka o 180o a
pak došlo k mírnému rozhození
obou modelů, proto Jaromír
větroně odpojil. Vlek je náročný
na souhru obou pilotů, musí se
neustále domlouvat a sledovat
současně oba modely. I když byl
první, povedl se, a tím jsme se
posunuli zase o kousek dále. V 1.
Aviatickém spolku, kterého
jsme členy, je v současné době

23 modelářů. Scházíme se
pravidelně každé víkendy
odpoledne na letišti LKSTE (od
Štětí směr Chcebuz). Naplno
jsme využívali poslední hezké
podzimní víkendy k létání, kdy
ještě nezebou tolik ruce. Sezóna
skončila, přijde na řadu kontrola, drobné opravy a příprava
modelů na další rok. Pomalu se
budeme připravovat na valnou
hromadu, která proběhne začátkem příštího roku. Krátké
záběry z létání i prvního vleku je
možné najít na youtube po
zadání hesla např. aviatický
spolek.
(jj)

Skládání větroně před letem. Foto: J.Junek

Inzerce
♦ Inovativní financování, pře-

♦ Prodám zahradu 30 arů na již-

financování drahých hypoték.
Nenechte se okrádat. Informace
zdarma. Kontakt - tel.: 777 847
230, email: zdenekhradecky@centrum.cz.
♦ Kadeřnictví KLASIK Štětí,
nově RADKA nabízí: ceny komplet - dámské stříhání od 190
Kč, barvení, melírování od 400
Kč, společenské účesy od 150
Kč. Možnost zakoupení dárkových poukazů. Bez objednání.
Tel.: 728 266 423.
♦ Výuka němčiny, tel.: 416 741
917.
♦ Prodám lemy na Ford Transit
- nové, cena 1 000,- Kč. Tel.:
416 741 917.
♦ NOVĚ OTEVŘENA čerpací
stanice ERGO Oil (za Počeplicemi). Natural 95 a Diesel za
NÍZKÉ ceny. Po - Pá 6:00 20:00, So - Ne 7:00 - 19:00 hod.

ním svahu Hošteckého kopce.
Cena dohodou. Tel.: 605 388
594.
♦ Hledám podnájem ve Štětí, 1
místnost pro muže na rok. Tel.:
605 388 594.
♦ Providend - nebankovní půjčky pro vás. Tel.: 724 025 738.
Prodej křepelčích vajíček. Husovo náměstí 117, Štětí. Po 16
hodině. Tel.: 721 999 042.
♦ 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.

Po prvním úspěšném aerovleku. Zleva Jaromír Perutka a Luňák, Jaroslav Junek a Super
Decathlon. Foto: V. Jenikovský

SBĚR DROBNÝCH NEBEZPEČNÝCH
ODPADŮ SOBOTA 9. LISTOPADU 2013
č.

čas
příjezd

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

8:00
8:20
8:40
9:05
9:20
9:40
10:10
10:35
11:00

obec

8:15
8:35
8:55
9:15
9:35
9:55
10:25
10:50
11:15

Čakovice
Radouň
Chcebuz
Újezd
Veselí
Brocno
Stračí
Počeplice
Hněvice

Vzpomínáme
♦ Dne 27. 10. tomu byl rok. Její
oči vyhasly a srdíčko dotlouklo,
když nás navždy opustila naše
drahá maminka, teta a sestra
Kateřina Masaryková. Nikdy
nezapomeneme, rodina Masaryková.
♦ Kdo v srdci žije těch, které
opustil, ten neodešel. Dne 27.
11. vzpomeneme 33 dlouhých
let, co nám navždy odešla naše
drahá tetička paní Marta Božena Valková roz. Šašková. Dne

stanoviště

odjezd

Na návsi
Parkoviště u obchodu
U kostela
U autobusové zastávky
U autobusové zastávky
Na návsi
U kapličky
U autobusové zastávky
U hostince „Na terase“

Stolní tenis
25.12. vzpomeneme 39 smutných let, kdy nás opustil manžel, strýček pan Josef Válek.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s
námi. Stále vzpomínají Slavomil Kohout, rod. Kohoutova,
Kalvachova, Noskova, Králíkova, Beranova a přátelé.
♦ Kdo byl milován, nebude
nikdy zapomenut. Dne 28. 11.
vzpomeneme 20 smutných let,
co nám navždy odešla naše
drahá maminka, teta, paní Dag-

mar Podzimková, rozená Kratochvílová. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi. Karel a Petr
vnuci, rod. Kohoutova, Kratochvílova, Hartmanova, Horynova, Rehorova.
♦ Dne 27.11. Uplynul 1rok, co
nás navždy opustil pan Šimon
Václavík. S láskou a úctou
vzpomíná dcera, matka, sourozenci a blízké přátelé. Za tichou
vzpomínku děkuji

I Oddíl stolního tenisu pořádá
turnaje neregistrovaných hráčů. Podmínkou účasti je vlastní obuv s bílou podrážkou a
vlastní pálka. Občerstvení
zajištěno v prostoru herny pod
městskou tržnicí. Termíny turnajů jsou: 9.11., 7.12. Dále
podle zájmu účastníků. Prezentace je do 8:30 hod.
Začátek 9:00. Těšíme se na
shledání. Libor Novák, Předseda stolního tenisu.
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Kino Štětí, ČSA 516, 411 08 Štětí, tel.: +420 416 812 512. Pokladna otevřena vždy hodinu před představením.

DIVADLO

KONCERT
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