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Zprávy z radnice
♦ Zastupitelstvo města Štětí na

♦ V současné době probíhá ve

svém mimořádném jednání 14.
11. 2013 schválilo podání
žádosti na ROP Severozápad na
dotaci na výstavbu víceúčelového parkoviště na vlakovém
nádraží Hněvice.

Štětí modernizace a rozšíření
kamerového systému Městské
policie. Ta umožní snadnější
identifikaci pachatelů páchajících trestné činy a přestupky.
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♦ Pravidelné jednání Zastupi♦ Město Štětí obdrželo finanční dar 2,7 milionů korun od
firmy Mondi a. s.. Tento dar
bude použit na zateplení mateřské školy Klubíčko. Tato akce
proběhne v kalendářním roku
2013.

UVNITŘ ČÍSLA

telstva města Štětí proběhne ve
čtvrtek 12. 12. 2013. Hlavními
body jednání bude rozpočet
města na rok 2014 a diskuze o
dalším fungování výherních
automatů a heren ve Štětí.

Fotoklub slavil úspěchy
str. 6
Program kina – prosinec
str. 8
Zpravodaj města Štětí vychází
2. 12. 2013
Distribuce do schránek
proběhne od 2. 12. 2013 do 4.
12. 2013
Uzávěrka příštího čísla je 16.
12. 2013

Předčasné volby do Parlamentu ČR ve Štětí vyhrála strana KSČM
I Předčasné volby do Poslanecké sněmovny České republiky
proběhly na konci října i ve Štětí. Nejúspěšnější stranou ve
městě pod komíny se stala
Komunistická strana Čech a
Moravy, která získala 22,83 %
hlasů. Druhá co do počtu hlasů
skončila ČSSD s 22,18 % hlasů
a třetí nejúspěšnější stranou v
posledních volbách bylo hnutí
ANO s 14,19%. Pětiprocentní
hranici určující vstup do Parlamentu ČR ještě ve Štětí překonaly tři politické strany a hnutí,
a to TOP 09, ODS a Úsvit přímé
demokracie T. Okamury. Ze třiadvaceti politických stran a hnutí
bylo ve Štětí voleno sedmnáct
uskupení. Ve Štětí přišlo k
urnám necelých tři a půl tisíce
voličů z celkového počtu sedmi
tisíc. Účast tak byla 47, 53 %,
což je oproti celostátnímu procentovému průměru méně o dvanáct procentr.
(hoz)
Jména poslanců za Ústecký kraj.
KSČM: G. Hubáčková, Ing. J.
Šenfeld, Ing. H. Aulická
Jírovcová, ČSSD: Mgr. M.
Benešová, J. Foldyna, MUDr. J.
Krákora, Bc. Z. Kailová,ANO:
Mgr. R. Brabec, Ing. V. Vozka, Ing.
B. Schwarz, S. Pfléger, TOP 09:
Ing. M. Kučera, Úsvit přímé
demokr. T. Okamury: D. Kádner,
KDU – ČSL: ---

Celkový počet voličů
7 107
Počet odevzdaných hlasů 3 354
Volební účast
47,53 %
ČSSD
22,18%
KSČM
22,83%

ANO 2011
14,19%
ostatní
16,82%
TOP 09
8,52%
Úsvit
přímé
demokracie
8,31%

Strana
Komunistická str.Čech a Moravy

ODS
7,15%

poč. hl./procenta

Strana

poč. hl./procenta

766 22,83

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

65

1,93

55

1,63

Česká str.sociálně demokrat.

744 22,18

Strana zelených

ANO 2011

476 14,19

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 53

1,58

TOP 09

286

8,52

Suver.-Strana zdravého rozumu

27

0,80

Úsvit přímé demokr.T.Okamury

279

8,31

HLAVU VZHŮRU - volební blok

19

0,56

Občanská demokratická strana

240

7,15

Strana soukromníků ČR

18

0,53

Strana svobodných občanů

109

3,24

politické hnutí Změna

17

0,50

Česká pirátská strana

108

3,22

Koruna Česká (monarch.strana)

9

0,26

83

2,47

LEV 21-Národní socialisté

0

0,00

Dělnic.str.sociální spravedl.
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Fórum zdravého města ukázalo na drogovou problematiku ve Štětí

ZDRAVÉ MĚSTO
ŠTĚTÍ
I Drogová problematika, vysoká a dlouhodobá míra nezaměstnanosti ve Štětí. Tyto problémy označili diskutující na
třetím ročníku Fóra zdravého
města Štětí jako nejpalčivější
našeho města. Osm desítek diskutujících vybíralo z osmi tématických okruhů šestnáct největších neduhů ve Štětí. Následující anketa (anketní lístky naleznete v tomto vydání Zpravodaje) rozhodne, který problém by
měl podle vás při svém řešení
dostat prioritu. „Nepřekvapuje
mě, že se na prvních místech
objevila tato témata. Jsou to problémy, které nás trápí již déle.
Zabýváme se jimi, ale jednodu-

chá záležitost to rozhodně
není,“ uvedl přímo na akci starosta města Tomáš Ryšánek. I
přes více jak roční práci asistentů prevence kriminality nebo
spolupráci s agenturami pro
sociální začleňování je stále
podle aktivních návštěvníků
fóra nejpalčivější problém
právě s drogovou problematikou, spojenou se sociálně
vyloučenými lokalitami.
„Drogová problematika se neustále prohlubuje. Narůstá počet
produkce i konzumace drog,
kde jsme kromě prevence bezbranní. Postih je na státní policii. Co se však týče veřejného
pořádku, díky působení preventivních skupin se v tomto směru
situace zlepšila,“ sdělil starosta
Ryšánek.
„Podařilo se nám v minulém
roce, ať už pod hlavičkou města
nebo neziskových organizací,
rozjet nové aktivity, které mají
přispět ke zklidnění této situace. Jak však ukázalo fórum,
pořád je toto téma palčivé a citlivé,“ doplnil místostarosta
Miroslav Andrt. Připomněl tak

fungování čtyř asistentů prevence kriminality ve městě
nebo zapojení agentury pro
sociální začlenění, která působí
v sociálně vyloučených oblastech. Pro mladou generaci se
pak ve Štětí opět otevřel zrekonstruovaný Otevřený klub
mládeže. Fórum také otevřelo
další otázky, které se objeví v
anketním lístku. Jednou z nich
je koncepce, koordinace

zájmových kroužků a činnost
sportovních aktivit ve městě.
Občané Štětí nyní mohou na
anketním lístku označit, co je
podle nich samotných ve městě
trápí nejvíc. Sběrná místa
anketních lístků budou stejně
jako v minulých letech na Městském úřadu, v knihovně a
Informačním centru. K vyplnění budou i online na webových
stránkách města www.steti.cz.
(hoz)

U pracovních stolů. Třetí Fórum zdravého města Štětí přineslo další podněty k vylepšení
života v našem městě. Foto: R. Kulhánek

Jak bude vypadat Nové náměstí? Lidé se mohli vyjádřit v anketě
I Celý říjen mohli občané Štětí
hodnotit návrhy možného
řešení změny vzhledu Nového
náměstí v centru města.
Projekty připravili studenti
ČVUT Praha a jejich práce byly
k vidění na webu města a v
galerii Informačního centra.
Ankety se zúčastnilo celkem
185 respondentů. Nejvíce
zaujala studie studenta Bc.
Michala Míči nazvaná „Tři
setkání“. Z hlediska dílčích
úprav jednoznačně nejvíce a
zároveň trochu překvapivě
zaujal záměr, který se přímo
Nového náměstí netýkal, a sice
„Úprava a oživení prostoru
před kinem - pro relaxaci,
posezení, možnost venkovního
promítání aj.“, v těsném sledu z
hlediska důležitosti skončil
záměr „Doplnění více zeleně
do vydlážděného prostoru
Nového náměstí“ a na třetím
místě záměr „Zlepšení
podmínek pro cyklisty trasování, doplnění stojanů na
kola apod.“. Mezi dalšími
záměry, které vzbudily kladný
ohlas, jsou nová parkovací
místa v Dlouhé i Krátké ulici,
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doplnění hravých vodních
prvků a modernizace podloubí
na pěší zóně i Novém náměstí.
Naopak jednoznačně záporný
ohlas získal záměr
„Prodloužení pěší zóny - zrušení parkoviště před TESCEM“ a
záměr „Zrušení původní tribuny na Husově náměstí případně
její náhrada otevřenou pergolou“. S negativními ohlasy skončila rovněž pochozí terénní
vlna nebo nová budova na
Novém náměstí případně mezi
kinem a Husovým náměstím.
„Z hlediska celkového zhodnocení ankety lze konstatovat, že
studie na úpravu veřejných prostranství zaznamenaly zájem ze
strany veřejnosti, nicméně ze
získaných ohlasů nelze jednoznačně určit, jakým přesně směrem se má město v této souvislosti ubírat - jednoznačnější
shoda mezi respondenty nastala
spíše v návrzích a tématech,
které s nedořešenou plochou na
Novém náměstí bezprostředně
nesouvisí. Přesto anketa podala
jasnější zadání, jakým směrem
se má ubírat projektová příprava v oblasti rekonstrukce a oži-

vení veřejných prostor včetně
získání dotací na tyto aktivity,
přičemž veřejná diskuse bude v
té souvislosti nadále potřebná a
vítaná,“ uvedl k anketě mís-

tostarosta Štětí Miroslav Andrt.
Podrobnější výsledky k anketě
budou zveřejněny v nebližších
dnech na webových stránkách
města Štětí - www.steti.cz.
(am, hoz)

Studie. Podle říjnové ankety se občanům města nejvíce líbil návrt řešení změny centra města
od Michala Míči.
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Vodní elektrárna u Štětí: 20 nákladních lodí zeminy
I Stavbaři malé vodní elektrárny Štětí dokončili hrubou stavbu objektu. Včasně překonali
zpoždění způsobené červnovou
povodní. Elektřinu do sítě
začne vodní elektrárna dodávat
v roce 2015. Část výdělku přijde na charitu. V pořadí šestá
vodní elektrárna na dolním
toku Labe roste u Hoštky na
jezu Štětí – Račice. Toto vodní
dílo bude využívat síly tekoucího živlu k výrobě energie, jež
vystačí na zásobování domácností ve městě s 22 000 obyvateli. „Vodu v energii budou přeměňovat dvě třílopatkové turbíny, díky kterým by měla elektrárna dosáhnout výkonu 6
MW," říká Jiří Škranc, vedoucí
projektu společnosti Metrostav, jenž je zhotovitelem celé
výstavby ve spolupráci se společností Zakládání staveb. Stavba byla zahájena v březnu
2012. V úplném počátku se
museli stavbaři vypořádat s
několika překážkami. Mezi ty
nejtěžší patřil artézský pramen,
který se nachází přímo pod
základovou deskou objektu. Z
břehu bylo dále potřeba odvézt
přes dvě desítky nákladních
lodí zeminy. Ta byla následně
použita při budování stálých
protipovodňových hrází kolem
mělnického přístaviště. Na hrubou stavbu elektrárny bylo použito 1600 kubíků betonu a nyní
přichází fáze technologického
vybavení díla. Na místě pracuje

ve dne v noci několik desítek
dělníků. Moderní technologie
však zaručí, že po spuštění provozu bude k obsluze stačit
jeden odborný pracovník.
Objednavatelem a budoucím
provozovatelem elektrárny je
obecně prospěšná společnost
Energeia. Financování celé stavby zajišťuje zhotovitel. Elektrárna by měla být dokončena a
předána objednavateli v únoru
2015. Předpokládá se, že projekt na své pořizovací náklady

vydělá zhruba za 15 let své činnosti. To znamená, že Energeia
o.p.s. bude po tuto dobu vygenerovaný zisk odvádět Metrostavu na úhradu nákladů
výstavby. Zakladatel Energeia
o.p.s. Marek Černocký k tomu
dodává: „Z provozu elektrárny
budeme financovat neziskové
aktivity v partnerství s Nadačním fondem Klíček, například
dětskou hospicovou péči." Vzápětí tuto větu upřesňuje tak, že
z celkového zisku elektrárny

bude po jejím dokončení společnost Energeia o.p.s. přispívat ročně zhruba osmi miliony
na dětskou charitu. Předpokládaný zisk této vodní elektrárny
je odhadován na 70 milionů ročně. Součástí výstavby je i
modernizace rybího přechodu,
který bude ryby bezpečně převádět přes tuto uměle vytvořenou překážku v toku. Ryby
budou chráněny před vplutím
do turbín zvukovou a světelnou
bariérou.
J. Beránková (Litoměřický Deník)

Rušno na stavbě. Hrubá stavba vodní elektrárny na jezu ve Štětí je dokončena. Elektřinu by měla začít elektrárna dodávat na jaře roku 2015.
Foto: P. Hoznédl

1. Tříkrálová sbírka ve Štětí byla úspěšná
I Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Českou katolickou charitou a v ní sdruženými lokálními charitami, má charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním
účelem je především pomoc
nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v
tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména
v regionech, kde sbírka probíhá.
Dary od obyvatel vybírají koledníci organizovaní do skupinek
během prvních 14 dnů v lednu,
přičemž jejich obvyklé uspořádání představují tři koledníci v
dětském věku coby Tři králové a
jejich doprovod vybavený od
pořádající charity průkazem
koledníka a zapečetěnou kasičkou s logem Charity. „Předně
jsem oslovila pana starostu,
který s akcí souhlasil a díky jeho

vstřícnému chování - zapečeťování kasiček na MěÚ, asistence
při počítání výnosu sbírky, účasti na Tříkrálovém koncertě v kostele, či přípravy a předání dárků
koledníčkům v sále štětského
úřadu- jsme byli řádně připraveni. Akci zaštítil pan farář Pavel
Anselm Kříž, který s námi po
celou dobu koledoval a hostil
nás na faře Štětí. Sponzorsky nás
zajistil pan Martin Hausenblas,
kterého jsem požádala a on nám
ze své firmy Adler poskytl trička
(kostýmy) pro všechny naše
koledující děti, mediálním partnerem bylo Litoměřicko24,
KTV Štětí. Největší DĚKUJI
však patří všem malým koledníčkům a dospělákům z řad dobrovolníků -doprovoům, lidem
dobré vůle, kteří během jednoho
odpoledne přispěli finančním

obnosem a díky nim jsme vykoledovali ve Štětí a na Chcebuzi
přes 18 tisíc korun! Mohli jsme
tak splnit přání Kryštůfkovi,
který se zotavuje po zákeřné
nemoci - což byl cíl, kterému
jsme společně dostáli. Jsem moc
ráda a upřímně velmi mile pře-

kvapena, že se tu našlo tolik fajn
lidí„ dodává Tereza Navrátilová,
organizátorka a dobrovolník
Charity Litoměřice. Tříkrálová
sbírka 2014 proběhne v první
polovině ledna, včas upřesníme
městským rozhlasem.
(tn)

Radost. Výtěžek Tříkrálové sbírky mohl splnit přání malému Kryštůfkovi, který se zotavuje z
těžké nemoci. Foto: T. Navrátilová
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Na Základní škole T. G. Masaryka proběhnul projektový den Kroužky VOŠ
I V pátek 8. listopadu proběhl na
Základní škole T. G. Masaryka
projektový den s názvem
„Musíme se bát?“. Již několikátým rokem spolupracujeme prostřednictvím paní učitelky
Běloubkové s Ekologickým
centrem SEVER v Litoměřicích. Projekt dostal svůj název
kvůli zvířatům, která bychom
měli blíže poznat - a tudíž se
jich nebát. Naopak je třeba se s
nimi blíže seznámit. Žáci byli
rozděleni do dvou skupin- 6. a
7. ročník, 8. a 9. ročník. Samotný projekt probíhal formou
úvodní přednášky zástupce
SEVERU a poté v několika
postupných aktivitách. V první
žáci hmatem zjišťovali obsah
pytlíčků, který se ke zvířatům
vztahoval(lastury, kůže zebry,
paroh, svlečená hadí kůže...).
Dále žáci skupinově písemnou
formou pracovali na téma
rekordmani ze světa savců.
Následně si mohli odhadnout,
kolik zvířat konkrétního druhu

je nutno usmrtit ke zhotovení
jednoho kožichu. Na závěr přišla "odměna", která předpokládaně sklidila největší úspěch.
Žáci si směli podržet, pohladit a
potěžkat živé exempláře plazů-

korálovky z čeledi užovkovitých a hroznýše královského.
Věříme, že touto poutavou formou získali rozšiřující informace, ale hlavně vztah ke zvířatům a přírodě celkově.
(ZŠ TGM)

a SŠ Štětí
I VOŠ a SŠ Štětí stále ještě přijímá děti do kroužků elektrotechniky a robotiky, leteckého
modelářství, digitální fotografie, šperkařství. Otevíráme
i litografickou dílnu. Zájemci,
hlaste se na e-mail: reditel@odbornaskola.cz . Přijímáme děti od druhého stupně
ZŠ. Podmínky: 1000 Kč / rok.

Poděkování

Strach ze zvířat. Projektový den na ZŠ T. G. Masaryka byl zaměřen na bližší seznámení se
zvířaty, kterých se nemusíme bát. Foto: ZŠ TGM.

I Pionýrská skupina Štětí děkuje za finanční i materiální dary
pro realizaci aktivit pro velké i
malé v roce 2013. Poděkování
patří firmám Axis a. s., Metso
Paper Štětí s. r. o., Václav
Poustka – Complet, Nářadí
Monika Šílová, Jan Suchitra –
Restaurace Klub, Jitka Žáková
– Lékárna Pod lipami, Papírnictví Linhart a městům Štětí a
Hoštka.

Děti si užily halloweenskou noc mezi pavouky, netopýry a čarodějnicemi
I Na začátku října se začaly děti
ze školní družiny při Základní
škole ve Školní ulici připravovat na zajímavou akci, kterou
byla halloweenská noc konaná
v pátek 25. října. Všichni se nadšeně pustili do výzdoby prostor
školní družiny. Čarodějnice,
dýně, pavouci, netopýři,
duchové a další bytosti, které k
této noci neodmyslitelně patří,
se za pár dní nacházeli v každém koutě. O spaní v takto strašidelných prostorách byl velký
zájem, ale místnosti nejsou
nafukovací, počet nocležníků
byl omezen na dvacet dětí. Na

halloweenskou noc se děti
báječně připravily. Kostýmy
koupené nebo ušité šikovnými
maminkami navodily tu správnou atmosféru.
Ani paní vychovatelky se nenechaly zahanbit a výstižně se
„načančaly“. Rej strašidel mohl
začít. Tančilo se, soutěžilo,
odměňovalo a také strašilo na
krátké stezce odvahy. Před půlnocí ale vše utichlo a děti po
náročném a vydařeném večeru
spokojeně usnuly. Chceme
poděkovat všem dětem za
báječně prožitý svátek a jejich
rodičům za podporu a pomoc.
Vychovatelky ŠD, ZŠ Školní, Štětí
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Strašidelný večer. Vychovatelky školní družiny při 2. ZŠ připravily pro děti haloweenskou noc.
Foto: ŠD 2. ZŠ
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Kulturní středisko města Štětí
Program na prosinec 2013

1. 12. Nové nám. - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Vánoční koledy, výstava Vůně
Vánoc a dětských prací, punč,
stánky s dobrotami, soutěže pro
děti apod. Účinkují: Krušnohorská dudácká muzika, Podřipský žesťový kvintet a Kouzelná flinta, začátek v 16.00,
vstup zdarma.
2. 12. Informační centr. - LIDOVÉ TRADICE REGIONU
ŠTĚTSKO
Výstava textů, fotografií a předmětů k lidovým tradicím v regionu Štětsko.
2. 12. sál KS - MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA
Diskotéka pro děti a mládež ve
spolupráci s DDM Štětí, začátek v 15.00, vstupné: 30,- Kč.
3. 12. malý sál KS - MISTŘI
ŘIDÍTEK - JIŘÍ ŠTANCL a
JAROSLAV FALTA
Beseda s legendami motoristického sportu. Moderuje M.
Čmejla, začátek v 18.00, vstupné: 50,- Kč
6. 12. sál KS - MIKULÁŠSKÁ
TANEČNÍ ZÁBAVA
účinkují: Rhodesia, začátek ve
20.00, vstupné: 50,- Kč.
9. 12. Městská knih. - OD ŘIDÍTEK K MIKROFONU MILOSLAV ČMEJLA
Autorské čtení knihy "Od řidítek k mikrofonu“ v přízemí
Městské knihovny, začátek v
16.00, vstup zdarma.
9. 12. kino Štětí - PAVEL
ŠPORCL
Vynikající houslista v pořadu
„Pocta Paganinimu“ zahraje virtuózní skladby N. Paganiniho,
J. S. Bacha, N. Milsteina, E.
Ysaye a dalších, začátek v
19.00, vstupné: 150,- Kč.
10. 12. sál KS - VÁNOČNÍ
KONCERT SEVEROČESKÉ HARMONIE ŠTĚTÍ A
M A Ž O R E T E K M Ě S TA
ŠTĚTÍ
Dirigent: MgA.Jiří Lhotský,
vedoucí mažoretek: Tomáš
Mikulský, začátek v 18.00,
vstupné: 40,-Kč
11. 12. kino Štětí - VÁNOČNÍ
POHÁDKA
Pohádka pro nejmenší, účinkuje Divadýlko Mrak. začátek v
9.00 a 10.30, vstupné: 20,- Kč.
11. 12. sál KS - VÁNOČNÍ
BESÍDKA DDM ŠTĚTÍ
začátek v 15.00, vstup dobrovolný.

11. 12. malý sál KS - VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ ŠTĚTÍ
začátek v 17.00, vstup dobrovolný.
15. 12. Nové nám. - VÁNOČNÍ MELODIE U KAŠNY
účinkují: Podřipský žesťový
kvintet, začátek v 11.00, vstup
zdarma.
15. 12. kino Štětí - SVÁŤOVO
LOUTKOVÉ DIVIDLO
Loutková pohádka Kašpárek a
Honza v pekle, začátek v 15.30,
vstupné: 20,- Kč.
16. 12. sál KS - SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE PRO
DŮCHODCE
účinkuje: Vivasong, začátek ve
14.00, vstup zdarma.
21. 12. Zimní stadion v Roudnici nad Labem
HOKEJOVÝ TURNAJ O
POHÁR MĚSTA ŠTĚTÍ
Turnaj čtyř štětských hokejových klubů, začátek v 9.00,
vstup zdarma.
22. 12. Nové nám. - VÁNOČNÍ MELODIE U VÁNOČNÍHO STROMU
účinkují: Podřipský žesťový
kvintet, začátek v 11.00, vstup
zdarma.
25. 12. sál KS - ŠTĚPÁNSKÁ
ZÁBAVA
účinkují: Baťa & Kalábůf
něžný beat, začátek ve 20.00,
vstupné: 70,- Kč.
31. 12. Nové nám. - SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
začátek v 18.00
3 1 . 1 2 . s á l K S - S I LVESTROVSKÁ ZÁBAVA
účinkují: Format, začátek ve
20.00, vstupné: 150,- Kč (v
ceně vstupného je lahvička šampaňského se skleničkou).

Exkluzivně ve štětském kině:
HOBIT 2 ve 3D

Filmová událost roku Hobit 2 se blíží i do Štětí. Česká premiéra snímku Hobit: Šmakova dračí
poušť je naplánována na 12. prosince 2013, takže si nenechte ujít tuto skvělou podívanou ve
štětském kině.

Soutěž v knihovně. Výherkyně vědomostní soutěže Řeky a říčky v ČR, kterou vyhlásila
Městská knihovna. Zleva – Hana Nešlehová, Květa Strachová a Věra Kroupová. Foto: J.
Homolková.

Připravujeme na měsíc leden
2014 :
12. 1. Sváťovo loutkové
dividlo – Zlatovláska
16. 1. Katka Mandulová –
beseda o cestě do Tibetu
18. 1. Společenský ples
města Štětí
20. 1. Společenské
odpoledne pro důchodce
Akce v knihovně. Fotografii z Říjnového divadelnění v knihovně: Pohádka Tři oříšky pro
Popelku. Děti z MŠ Beruška. Foto: MK Štětí
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Do Štětí zavítal světový jazz. Zahrál „Mělničan“ Laco Deczi
I Podzimní jazzové koncerty se
ve Štětí staly již tradicí. Málokdy
se však povede, aby dorazila světová hvězda tohoto žánru. Trumpetista Laco Deczi mezi světové
hráče rozhodně patří. Do štětského kina přijel se skupinou
Celula New York v rámci svého
pravidelného turné, které v
Čechách absolvuje během jara a
podzimu. Čechoslovák, který
emigroval do USA v polovině
osmdesátých let, předvedl ve
Štětí parádní show. "Češi muzice vždycky rozuměli," říkal s
úsměvem pětasedmdesátiletý
jazzman.
Jak se vám líbí prostor štětského kina, jako hudebníkovi?
My jsme zvyklí hrát úplně všude
(smích). Ale tento prostor je úžasný. Málo kdy už hrajeme v takových sálech jako je vaše kino.
Do Evropy příjíždíte koncertovat dvakrát do roka, vždy na
jaře a na podzim. Stále tuto tradici držíte?
Letos to bude ještě trochu jinak.
Odlétáme koncertovat do Kanady, kde budeme točit i novou

desku. Ale na jaře, tedy v květnu,
se opět vrátíme. Budeme hrát v
Čechách a Německu.
Těšíte se i po těch letech pořád
do Čech, respektive do Evropy
na koncertování?
Ale jo. Mám tu mraky kamarádů, muzikantů. V podstatě jsem
tady doma. Teda tady, i v Americe.
Vnímáte třeba odlišnost publika, toho evropského oproti
tomu americkému?
Ono je to různý. V New Yorku
jsme hráli na dvaadvacáté ulici,
tam to bylo dobrý, tam s náma
zpívali dva kluci z Brodway
show. Pak hrajeme různě, díry,
kluby. Dokonce tam hrajeme i v
kostele.
Když se vrátíme ke Štětí. Hrál
jste tu někdy?
Já jsem kdysi bydlel na Mělníku.
Je to sice hrozně dávno, někdy v
sedmdesátých letech, ale znám
to tu, i okolí.
Štětí je známé tím, že je tu
právě už od šedesátých, sedmdesátých let spousta muzikantů a hudebních tělesech. Nevy-

Fotografická soutěž e-MO
I Fotoklub Štětí se zúčastnil
celostátní fotografické soutěže
e-MO (elektronický mapový
okruh), kterou pořádal fotoklub
Fotopixla Turnov. Soutěžilo 9
fotoklubů. Každý poslal 20 fotografií, které si jednotlivé soutěžící kluby navzájem ohodnotily. Konečné výsledky zpracoval fotoklub Fotopixla a uspořádal závěrečné vyhodnocení v
Příhrazech v Českém ráji. Z
Fotoklubu Štětí se zúčastnilo 5
členů a v pořadí jednotlivců se
členové umístili na 2., 4., 8.,
21., a 26. místě. Členové
fotoklubu Štětí rádi přivítají do

Laco Deczi
Trumpetista, skladatel a malíř
Laco Deczi se narodil v r. 1938 ve
vesnici Bernolákovo na Slovensku. V roce 1962 odešel do Prahy
kde působil až do své emigrace v
roce 1985, když přes Německo
definitivně zakotvil v USA kde
žije do teď. Prošel několika
hudebními soubory, vystupoval v

Praze. V roce 1967 založil formaci Jazz Celulla. Nahrál několik
sólových alb, mezi nejznámější
patří "Sentimental Trumpet". Složil muziku k několika filmům,
mezi nejznámější patří Kalamaita režisérky Věry Chytilové z
roku 1981. Od roku 1986 je
frontmanem kapely Celula New
York. Pravidelně koncertuje se v
oblasti států New York a Connecticut. Dohromady má na
kontě již přes dvacet alb a video
nosičů. V letech 2009 a 2010
vystupoval na festivalech Rock
for People, Colours of Ostrava a
Sázavafest.

Divadlo v kině

svých řad zájemce o fotografování. Schůzky se konají každé
úterý od 17. hod. v klubovně
Kulturního domu. Vchod do
klubovny je z chodby před
restaurací „Klub“.
Předseda fotoklubu Jiří Kejdana

Konečné pořadí fotoklubů:
1. Horácký fotokl. Jihlava 775 b.
2. Fotoklub DK Kroměříž 764b.
2. Fotoklub Litovel 764b.
3. Fotoklub Štětí 758b.
4. Fotopixla Turnov 739b.
5. 1. ČKFA Nekázanka Praha 710b.
6. Fotoklub 11.11. Litínov 659b.
7. FotoJezinky Beroun 584b.
8. Fotoklub Porta Litoměřice 503b.

Štětští fotografové. Členové štětského fotoklubu si připsali úspěchy na celoreplubikové
soutěži e-MO (elektronický mapový okruh). Foto: Fotoklub Štětí
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bavíte si někoho?
Já spíš znal tu starší generaci. S
tou mladou generací jsem se
moc nesetkával. Hrál jsem
každý den, nebyl na to ani moc
čas.

Komedie v kině. Oblíbení herci Světlana Nálepková a Oldřich Vízner se představili ve Štětí
v divadelní komedii Láska na tři od Jerry Mayera. Foto: P. Hlaváček.
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Vzpomínáme
Kalendář s
loupežníkem v prodeji ♦ Dopracovaly pilné ruce, utichI Od prosince bude v Informačním centru ve Štětí k prodeji
kalendář města Štětí na rok
2014. Ponese název Krajem loupežníka Štětky, a jak je již z
názvu patrné, bude obsahovat
známější i méně známé fotografie míst regionu Štětsko,
doplněné o ilustrace proslulého
loupežníka Štětky z pera kreslíře Martina Krcha. Právě loupežník Štětka provázel řadu z
vás během celého roku 2013, v
soutěžích s Loupežnickým
pasem se někteří s loupežníkem
pustili do jeho geoputování. I
pro příští rok se chystá řada
novinek a soutěží s oblíbenou
raubířskou partou.
(hoz)

lo navždy předobré srdce. Očima
se už nepodíváš, teď klidným
spánkem odpočíváš. Dne 2. 12.
2013 uplynul rok, kdy nám na věčnost odešel pan Viliam Kuča. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi. S
velkou bolestí v srdci a nesmírnou
láskou vzpomínají manželka
Míla, vnuk Renek, děti David,
Iva, Erny, Ríša, Markéta s rodinami a sourozenci.
♦ Dne 15. 12. 2013 uplyne 20 let
od úmrtí pana Vojtěcha Kulhavého ze Štětí. Za tichou vzpomínku
děkuje syn s rodinou.
♦ Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají. Dne 19. 12 2013
uplynul rok, co nás navždy opustila naše drahá maminka, babička,
prababička, paní Vlasta Škantová. Kdo jste ji znal, prosím, vzpomeňte s námi. Stále vzpomíná
rodina Škantova.
♦ Odešel jsi, drahý Honzíku,
odkud není návratu, ve svět
neznámý šel jsi tiše spát, zaplakal
každý, kdo měl tě rád. Dne 20. 12.
2013 vzpomeneme nedožité 23
narozeniny našeho milovaného

Inzerce
syna Honzíka Kratochvíla. S
nesmírnou úctou, bolestí a láskou
vzpomíná rodina Kratochvílova,
Davidova, Kohoutova, kamarádi
a přátelé.
♦ Odešla jsi tiše s noční tmou,
odešla jsi tiše s láskou svou. Dne
23. 12. 2013 vzpomeneme již 47
výročí úmrtí drahé babičky, paní
Růženy Heidové, roz. Šrámkové
ze Štětí. Kdo jste ji znali, vzpomeňte se mnou. Vzpomínají
vnuk Slavomil a rodina Kratochvílova.
♦ Kdo v srdci žije těch, které opustil, ten neodešel. Dne 5. 12. 2013
vzpomeneme 16 let, co nás beze
slůvka rozloučení opustil drahý
bratr, strýc Josef Kohout z
Radouně. S úctou a láskou vzpomínají děti Josef, Stanislav, Václav, Dara s rodinami, sestra Marie
Hradecká s rodinou, rodina
Kohoutova, Kratochvílova,
Hartmanova a Kraftova.
♦ Dne 27. 12. 2013 tomu budou 3
roky, kdy nás navždy opustil bez
slůvka rozloučení pan Václav
Krolop z Počeplic. Stále vzpomíná družka Ilona, Blanka, Jára,
Míša a Adélka.

♦ Pronajmu prostorný byt 1+1
ve Štětí. Klidné bydlení. Cena
dohodou. Kauce 10 000,- Kč.
Tel.: 721 186 898.
♦ Výuka němčiny. Tel.: 416
741 917, vil.fri@centrum.cz.
Provident – nebankovní
půjčky. Rychle a jednoduše.
Tel.: 724 025 738.
♦ Daruji hodným lidem 4 letou,
středně velkou fenku bígla.
Očkovaná, hodná, zvyklá
doma. Daruji z důvodu nemoci.
♦ Prodej křepelčích vajíček.
Husovo náměstí 117, Štětí. Po
16 hodině. Tel.: 721 999 042.
♦ Inovativní financování,
přefinancování drahých
hypoték. Nenechte se okrádat.
Informace zdarma. Kontakt tel.: 777 847 230, email:
zdenekhradecky@centrum.cz.
♦ Pronajmu byt 2+1 ve Štětí od
1. 1. 2014. Tel.: 734 223 080,
602 147 636.
♦ 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.

PORADENSTVÍ V ZADLUŽENOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI

kancelář poradny: budova městské tržnice
Štětí
e-mail: teren.roudnice@nadeje.cz
telefon - poradna: 608 728 033
telefon – terénní pracovníci: 775 889 619
www.nadeje.cz

Nabízíme:
- pomoc při hledání zaměstnání nebo přivýdělku.
- Pomoc při získávání dovedností potřebných pro uplatnění
se na trhu práce.
- pomoc při zapojení se na pracovišti. Zaručujeme
individuální přístup.
- pomoc při jednání s úřady, vyřizování žádostí.
- poradenství při finančních problémech v zadluženosti.
- pomoc při hledání vhodného bydlení.
- vyhledávání a zprostředkování vhodné sociální služby.
Otevírací doba poradny: po + st od 9,00 do 15,00 hod.
Pracovní doba terénního programu: po + st od 9,00 do 16,00
hod.
Služby poradny a terénního programu jsou poskytovány
zdarma.
Služba terénního programu a poradny je poskytována v rámci
projektu “Naděje pro sociální začleňování” financovaného z
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního
rozpočtu ČR.
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