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Zastupitelé schvalovali MASOPUST VE ŠTĚTÍ
granty na rok 2020
Zastupitelstvo města Štětí
na svém posledním
zasedání ve čtvrtek 13.
února 2020 schvalovalo
žádosti z Grantového
programu města. Z tohoto
programu jsou finančně
podporovány projekty
v podobě obecně
prospěšných aktivit na
území města Štětí.
Grantový program je rozdělen
do šesti oblastí. Nejvíce žádostí
tradičně obsahuje oblast
označená písmenem „A”, tedy
oblast Sportovní aktivity
a tělovýchova. Na letošní rok
přišlo od sportovních organizací
sedm žádostí. Celkový rozpočet
této kapitoly byl na letošní rok
schválen v hodnotě 5,8 milionů
korun.
Sportovní kluby Štětí (SK Štětí),
které sdružují devět sportovních
oddílů, dostaly dotaci ve výši
4 miliony korun. „Členové
našich klubů mají za sebou
v minulém kalendářním roce
krajské i republikové úspěchy.
V rámci různých soutěží
a turnajů nabízíme možnost
sportování ve městě i široké
v e ř e j n o s t i ,” p ř e d s t a v i l a
fungování SK Štětí předsedkyně
Libuše Votočková.

Druhým největším příjemcem
grantu v této oblasti byl klub TJ
KVS Štětí, sdružující pod sebou
především kluby vodních
sportů. Ten na rok 2020 obdržel
1 milion a 30 tisíc korun.
„V současné době máme sedm
oddílů a bezmála čtyři stovky
členů,” představil na jednání
zastupitelstva šéf klubu Martin
Janků.
Zastupitelé pak dále schválili
granty i oddílům ze Štětí nebo
působících ve městě, a to Karatedó Steklý (50 tisíc korun),
SK Nephilim (50 tisíc korun),
Český rybářský svaz (300 tisíc
korun) a organizaci Labe aréna
(300 tisíc korun).
V oblasti podpory – Sociální
služby, prevence a zdraví pak
zastupitelé podpořili grantem
Hospic sv. Štěpána ve výši 130
tisíc korun, organizaci Naděje
dotací 60 tisíc korun.
V o b l a s t i Vo l n o č a s o v é
a vzdělávací aktivity dětí
a mládeže obdržely grant oddíl
Tom ČR Tuláci ve výši 100 tisíc
korun a organizace Sbor
dobrovolných hasičů Štětí na
celoroční provoz ve výši 175
tisíc korun.
Pavel Hoznédl
DALŠÍ INFO W W W

Masopust se opět po roce vrátil do Štětí. Rej maškar
a masek se tradičně vydal ze Stračí na Nové náměstí
s koňským povozem, muzikou, smrtkou, medvědem
s medvědářem a dalšími. Na náměstí už čekal Josef Švejk se
svou kapelou a masopustní průvod převzal alespoň na
jeden den vládu nad městem. Foto: archiv KIZ.

UVNITŘ ČÍSLA

Vichřice Sabine se prohnala i
Štětskem.
Více na str. 3

Akce na štětských základních
školách.
Více na str. 4

Výsledky ankety Fóra Zdravého
města.
Více na str. 6

Představení štětského oddílu
Parkouru.
Více na str. 13
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V ulici Palackého vzniká parkoviště
Práce v ulici Palackého
a Pivovarská pokračovaly
i během února.
Nejintenzivněji se pracovalo na
vjezdu do ulice Palackého z ulice
Radouňská, kde po levé straně
vzniká parkoviště pro šest
osobních vozů. Právě
vybudování stání pro osobní
vozy bude zřejmě nejviditelnější
změnou v této části ulice.
„Částečně byly kvůli výstavbě
odstraněny i keře, které ale
budou vysazeny v náhradní
výsadbě,” upozornil vedoucí
Odboru stavebního, životního
prostředí a dopravy Petr Novák.
Pokračovalo se i v ulici
Pivovarská. Zde se pokládaly
kabely nízkého napětí
a veřejného osvětlení.
Betonovaly se obrubníky
a pokládala dlažba do chodníků.
U obytného domu se buduje
i plocha pro kontejnerové stání.
Dojde tak k centralizaci
odpadových nádob. „Do
rekonstrukce ulice zde byla dvě
stání. Takto dojde k jejich
spojení,” přidal Petr Novák.
Dále probíhají práce na
odvodnění komunikace
a přípravě pokládky betonové
přídlažby, která nebude po
krajích vozovky, jako je tomu
v ulicích Palackého a Lukešova,
ale bude vedena středem mezi
jízdními pruhy, a to kvůli sklonu
odvodnění této komunikace.
Pracovníci společnosti
Neumann na stavbě pracují
i během víkendů. Město tak věří,
že i přes nepříznivé vlivy

Kruhová křižovatka u bývalého
autobusového nádraží je
součástí nového sjezdu
z mostu. Zároveň bude sloužit
k příjezdu a odjezdu
k nákupnímu centru společnosti
Lidl.
„Během výstavby jsou
naplánována nutná dopravní

Zastupitelstvo města Štětí
na svém únorovém zasedání
vzalo na vědomí rámcové
výsledky hospodaření města
Štětí za rok 2019.
Zastupitelstvo města Štětí
na svém únorovém zasedání
schválilo vyhlášku, podle které
budou štětské mateřské
a základní školy ve spádovém
obvodu pro děti z obce Záluží.
V pátek 6. 3. 2020 dojde
k předání staveniště k investiční
akci Přístavba Základní školy ve
Školní ulici. Dodavatelem stavby
bude firma Arteso. Hodnota
zakázky je 24 milionů korun,
z toho bude hrazeno
z dotačního titulu MAS
Podřipsko 6,5 milionu korun, od
společnosti Mondi Štětí je
přislíben dar ve výši 4,5 milionu
korun (město Štětí jedná
s firmou o navýšení daru o 4
miliony korun).
Novým jednatelem
a ředitelem společnosti JP
Sport s. r. o., která provozuje
restauraci a hotel Sport a je
v majetku města, se stala po
výběrovém řízení Dana Černá.

Novinka. Práce v ulici Palackého stále pokračují. Foto: P. Hoznédl.

a skutečnosti, které
rekonstrukci provází, bude její
d o ko n č e n í d o d r ž e n o d l e
harmonogramu, tedy do konce
dubna 2020.
Rekonstrukce ulic, která měla
začít v září 2019 a byla
naplánována na osm měsíců,
nabrala několikatýdenní skluz z
důvodu nedodržování
harmonogramu prací

společností Severočeské
vodovody a kanalizace a ČEZ,
které v uvedených ulicích
realizovaly své stavby.
„Budeme občany i nadále
průběžně informovat o dění na
staveništi v ulicích Palackého,
Pivovarská a Lukešova”, dodal
Petr Novák.
Pavel Hoznédl
DALŠÍ INFO W W W

Začne výstavba kruhové křižovatky
V pondělí 2. 3. 2020 začne
firma Strabag s výstavbou
kruhového objezdu v ulici
Cihelná a zároveň bude
pokračovat s pracemi na
rekonstruovaném mostě ve
Štětí. Práce na budování
kruhové křižovatky jsou
naplánované na tři měsíce,
tedy do konce května 2020.

Zprávy z radnice

omezení v ulici Cihelná.
Nicméně průjezdnost v ulici na
frekventovanou křižovatku se
silnicí č. II/261 na Hoštku
a Mělník bude zachována,”
ubezpečil vedoucí Odboru
stavebního, životního prostředí
a dopravy Petr Novák.
Firma Strabag bude zároveň
s výstavbou kruhového objezdu
finišovat s pracemi přímo na
mostě.
„Dojde k montáži zábradlí ke
schodištím na most. Práce
budou probíhat i přímo na
mostě,” uvedl za společnost
Strabag stavbyvedoucí Radek
Lhotka. (hoz)
DALŠÍ INFO W W W

Sjezd do ulice Cihlená. Foto:archiv.

Městská policie ve Štětí
posílí od dubna 2020 o dva nové
strážníky.
Úřad práce – Kontaktní
pracoviště Štětí se přesunulo ze
sídla na Mírovém náměstí nově
na adresu Dlouhá ulice 689,
Štětí.

Finanční úřad
poradí ve
Štětí s daněmi
Finanční úřad poradí s daněmi.
Tak jako v minulých letech, tak
i v letošním roce mohou občané
na radnici konzultovat se
zaměstnanci Finančního úřadu
problematiku daně z příjmů
fyzických osob, včetně pomoci
s vyplněním daňového přiznání.
Ta t o s l u ž b a z e s t r a n y
zaměstnanců Finančního úřadu
Litoměřice bude v letošním roce
k dispozici ve čtvrtek 5. a 12. 3.
2020, od 13:00 do 17:00 hodin
na Městském úřadu ve Štětí,
Mírové náměstí 163, v přízemí,
v zasedací místnosti.
Fo r m u l á ř e j s o u j i ž ny n í
k dispozici v podatelně
Městského úřadu. (hoz)
DALŠÍ INFO W W W
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Autobusové zálivy v ulici Cihelná
V ulici Cihelná by měly
v rámci výstavby prodejny
společnosti Lidl a kruhové
křižovatky vzniknout dva
autobusové zálivy.
Zastávky by měly být
zhruba ve stejném místě,
kde se aktuálně nachází
zastávky provizorní.
„Společnost Lidl by měla
uvedené autobusové zálivy
i zainvestovat,” uvedl na
únorovém zasedání
Zastupitelstva města Štětí
místostarosta města Miroslav
Andrt.
Obě zastávky v provizorním
módu fungují od zahájení
rekonstrukce mostu. Nové
zálivy by znamenaly stavební
úpravy. A to především na
straně k bytovým domům
v Litoměřické ulici. „Zřejmě by
se musela kvůli klesajícímu
terénu vybudovat opěrná zeď,”
vysvětloval Miroslav Andrt.
Zálivy jsou navrženy tak, aby se
za sebe vešly dva „kratší”
autobusy i autobus delší (tzv.
harmonika), který aktuálně do
Štětí zajíždí z Prahy. Stávající
koncept by měl zachovat i tři
jízdní pruhy, které z ulice
Cihelná ústí na silnici číslo 261
vedoucí do Počeplic a do Hoštky.
Dalším bodem, který byl
s projektovou dokumentací

Dokumentace. Takto vypadá řešení v ulici Cihelná. Foto: archiv.

uveden, je vybudování
veřejných toalet za jedním ze
zálivů. „Firma Lidl nám vyšla
vstříc s tím, že v prostoru blízko
areálu by měla vybudovat WC
buňku. Tedy toaletu bez obsluhy
na mince,” představil na
zastupitelstvu Miroslav Andrt.
Vedení města doufá, že práce
na zálivech začnou ve stejném
termínu jako budování sjezdu
z mostu a kruhové křižovatky
v ulici Litoměřická. „Věříme, že
se práce na sjezdu z mostu,
budování kruhové křižovatky
i zmíněných zálivů stihnou
v jednom. Společnost Strabag
i společnost Lidl jsou spolu
v kontaktu,” uvedl dále

m í s t o s t a ro s t a A n d r t . D o
budoucna je v plánu i návrh, že
by na místě zálivů mohly vyrůst
t z v. c h y t r é a u t o b u s o v é
z a s t á v k y. Te d y z a s t á v k y
s interaktivními dotykovými
tabulemi s informacemi
o odjezdu autobusů, možností
dobití mobilního telefonu,
volným wifi připojením a dalším.
„Určitě by podobné zastávky
dodaly městu moderní ráz.
Informačně cena jedné takové
zastávky se pohybuje do
jednoho milionu korun,” uzavřel
Miroslav Andrt.
Pavel Hoznédl
DALŠÍ INFO W W W
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Moneta
Money bank
ruší pobočku
K úterý 31. 3. 2020 skončí ve
Štětí pobočka MONETA Money
Bank, která momentálně sídlí na
Novém náměstí. Čtvrtá největší
tuzemská banka s více jak
milionem klientů v České
republice má i řadu svých
zákazníků mezi občany města
Štětí. „Kromě uzavírky pobočky
jsme se vedení banky poptávali i
na možnost ponechání
bankomatu banky ve městě. Na
tento dotaz jsme dostali
pozitivní odpověď. Můžeme
tedy potvrdit, že banka na
Novém náměstí ukončí činnost,
nicméně bankomat GE Money
Bank zůstane na Novém
náměstí v provozu beze změn,”
uvedl starosta města Tomáš
Ryšánek. (hoz)

Bankomat banky zůstane.

Orkán rozfoukal i Štětsko Zvonička dostala ocenění

Vichřice Sabine, která se prohnala 10. 2. celou Českou
republikou, nenapáchala na Štětsku výraznější materiální
škody. I přesto štětští hasiči zasahovali u spadlých stromů,
jeden z nich zapříčinil výpadek elektrické energie ve
vesničkách regionu. Foto: David Svoboda.

Zvonička v obci Veselí vyhrála krajské kolo soutěže
Památka roku 2020 v kategorii Malá památka. Dostala se
tak do celostátního finále. Výsledky celostátní soutěže
budou známy 26. 3. 2020, kdy proběhne v Jihlavě
slavnostní vyhodnocení a předání cen. Foto: archiv KIZ.
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Zápis do základních škol bude 7. dubna
Zápis budoucích prvňáčků
na školní rok 2020 – 2021
na štětských základních
školách proběhne v úterý 7.
dubna 2020. Co mohou
rodiče i malí budoucí školáci
na třech základních školách
očekávat?
Základní škola T. G.
Masaryka
Na nejstarší štětské škole nabízí
optimální počet žáků ve třídě,
podporu nadání a osobnostní
rozvoj každého žáka i bezva
kamarády a paní učitelky. Dále
pak výuku anglického jazyka již
od 1. ročníku, projektové
vyučování, poznávací výlety,
exkurze a akce školy.
„Naše škola může nabídnout
bezpečné prostředí založené na
důvěře, na jasných
a srozumitelných pravidlech,”
uvedla ředitelka školy Gabriela
Hrušková.
Škola disponuje družinou
i pestrou škálou kroužků. „Další
případné dotazy zodpovíme
a všechny srdečně zveme na
den otevřených dveří, který

bude v naší škole probíhat ve
středu 25. 3. 2020 od 15 do 17
h o d i n ,” d o d a l a G a b r i e l a
Hrušková
Základní škola ve Školní
ulici
S ohledem na maximální
naplněnost kapacity tříd a školy
je možné přijmout pro školní rok
2020/2021 do prvních tříd
maximálně 48 žáků. V případě
vyššího počtu zájemců o přijetí
budou uplatněna následující
kritéria pro přijetí žáků do 1.
ročníku: 1. Přijati budou žáci,
kteří mají trvalé bydliště ve
spádové oblasti školy, 2. Přijati
budou žáci, jejichž starší
sourozenec je aktuálně žákem
naší školy, 3. Přijati budou žáci s
trvalým bydlištěm ve Štětí, 4.
Ostatní děti.
Do škol jsou děti rozděleny
podle spádových oblastí, ale
rodiče mohou přijít i na jinou
školu dle svého výběru. V tomto
roce škola opět nabízí možnost
registrovat své dítě elektronicky
a vybrat si přesný termín zápisu
a tím se vyhnout zbytečnému

čekání. Pokud o tuto službu mají
rodiče zájem, informace získají
na webových stránkách školy www.zssteti-skolni.cz.
„Den otevřených dveří
proběhne 31. 3. od 8 do 13:30
hodin. Soutěžní odpoledne pro
školáky s názvem Putování po
škole pořádáme také 31. 3. od
16 do 17 hodin,” uvedl ředitel
školy Alexandr Petrišče.
Základní škola Ostrovní
Co nabízí naopak nejmladší
štětská základní škola? Kvalitní
a moderní vzdělávací proces
zaměřený na rozvoj vědomostí
za využití nejmodernější
techniky vedený odborně
způsobilými vyučujícími,
přípravnou třídu pro děti
s různými obtížemi a odloženou
školní docházkou nebo kurzy
logopedie a dyslektickou
poradnu.
I na ZŠ Ostrovní mohou rodiče
a děti využít družinu, která
funguje ráno od 5.15 do 7.45
a odpoledne od 11.35 do 16.30.
K tomu škola nabízí i řadu
k r o u ž k ů – z d ra v o t n í s e

zaměřením na schopnost
poskytnout první pomoc,
dramatický, robotický, etika
a etiketa, chovatelství,
přírodovědný, geografická
cvičení, mladý novinář, cvičení
z českého jazyka a matematiky.
Škola je známá i podporou
sportu. Nabízí bohaté sportovní
vyžití: atletika, aerobik, florbal,
míčové hry, sportovní program
školní družiny, projekt Děti na
startu (spolupráce nejmenších
s mateřskými školkami).
Pravidelně vyráží i na lyžařské
výcviky a školy v přírodě.
„Můžeme nabídnout
i porade ns ký tým, te dy
spolupráci výchovného poradce
a metodika prevence. Můžeme
poskytnout odbornou pomoc při
výchovných problémech,
poradenství při volbě povolání
od výchovné poradkyně nebo
š k o l n í p s y c h o l o ž k y.
Samozřejmostí je vstřícné
chování vedení školy a jejich
odborné poradenství při řešení
různých problémů,” dodal
ředitel školy Jiří Šlégl.
Pavel Hoznédl

Na ZŠ T. G. M. šili boty ZŠ Ostrovní v minulosti

Na ZŠ T. G. Masaryka proběhl dvoudenní kurz šití bot. Byla
to výborná příležitost, jak si odpočinout od všedních
starostí, setkat se s přáteli, či stejně naladěnými lidmi,
spojit se s kreativní částí svého já a vyzkoušet si řemeslo,
které sice výrazně změnilo v dnešní době svoji podobu,
avšak amatérské kreativní šití bot v domácích podmínkách,
má stále mezi lidmi své místo. Z kurzu si každý odnesl boty,
ve kterých už nebudou tlačit palce, tvar boty je přesně
podle nohy, designově si je vyzdobil každý podle svých
představ a hlavně, jsou to boty, které si každý vlastnoručně
DALŠÍ INFO W W W
ušil. Foto a text: ZŠ T. G. Masaryka.

V návaznosti na projektový den k 30 letému výročí
Sametové revoluce, který proběhl 18. 11. 2019, uspořádala
škola projektový den "Život před rokem 1989". Ten proběhl
31. 1. 2020 a jeho cílem bylo zábavnou formou dětem
ukázat, jak se žilo v době jejich prarodičů a rodičů. Akci
připravili učitelé a žáci druhého stupně. Děti si postupně
prošly 10 stanovišť, kde se seznámily například s módou
80. let, zatančily si na hudbu z tohoto období, zkusily si
cviky ze spartakiády, vyrobily si prvomájové mávátko nebo
se dozvěděly, že neexistovaly mobilní telefony. Foto a text:
DALŠÍ INFO W W W
Lenka Pizúrová.
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Soutěž s Nadějí ve Štětí: Tajemství výloh
Nezisková organizace
NADĚJE – Oblast Litoměřice
si připravila pro štětské
občany zajímavou soutěž
s názvem Tajemství výloh.
Výtěžek této soutěže
podpoří klienty sociálních
služeb NADĚJE v oblasti
Litoměřicka.
O co konkrétně půjde?
Zapojené štětské obchody
a další místní organizace budou
v termínu soutěže, tedy od 20.
března do 27. dubna, označeny
velkými písmeny, které je
možno vidět z veřejného
prostoru (např. vchodové
dveře, výloha apod.).
Ve výloze partnerů soutěže
bude vystaven jeden předmět
netypický pro daný obchod či
organizaci. Soutěžící (starší 18
let nebo se souhlasem
zákonného zástupce) má za
úkol najít tento předmět
umístěný ve výloze zapojených
partnerů a zapsat ho do
příslušného okénka na
zakoupeném tiketu. Soutěžní

tikety za cenu padesáti korun
lze zakoupit a zároveň je
i vyplněné odevzdat
v Informačním centru ve Štětí
nebo v Bytovém textilu Evy
Vinklerové v ulici Školní.
Soutěžní tiket obsahuje
nápovědu, a sice seznam
hledaných předmětů, kterých
ale je více než ve skutečnosti ve
výlohách.
Ve čtvrtek 14. 5. se od 17 hodin
uskuteční „Slavnostní setkání
na Tržnici ve Štětí”, kde bude
probíhat slosování o ceny, které
věnovali zapojení partneři
soutěže a Zdravé město Štětí.
Výhercem se může stát pouze
soutěžící, jenž se na slavnostní
setkání osobně dostaví
(případně se svým zákonným
zástupcem) nebo po domluvě
s koordinátorem soutěže cenu
převezme jeho zástupce starší
18 let. KAŽDÝ ÚČASTNÍK MŮŽE
ODEVZDAT POUZE JEDEN
TIKET! (va)

ZAPOJENÉ OBCHODY:
KVĚTINKA KOPRETINKA
PEKAŘSTVÍ, VINOTÉKA
M CAFÉ
KADEŘNICTVÍ
SALÓN ELEGANCE
BYTOVÝ TEXTIL
CUKRÁRNA MONIKA
PEKAŘSTVÍ MONIKA
COLORWAY
ZAHRÁDKÁŘSKÉ POTŘEBY
VINOTÉKA (HANA ŠŤASTNÁ)
PAPÍRNICTVÍ A KANCELÁŘSKÉ
POTŘEBY
ŠTĚTSKÁ CESTOVNÍ KANCELÁŘ
LUNA ZLATNICTVÍ A STŘÍBRNICVÍ
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Turisté v zimě nezahálí

POZVÁNKY
P o z v á n k a pro zrakově postižené .
Svaz tělesně postižených Štětí zve na specifickou besedu pro
zrakově postižené, kterou pořádáme v úteý 10. 3. 2020 ve 13.00
v prostorách Klubu důchodců Štětí ve Školní ulici. Akce je
pořádána pro zrakově postižené a seniory bez rozdílu členství
v organizaci. Přednášet budou pracovnice Tyfloservisu Ústí n.L
z Krajského střediska sociální rehabilitace. Program: nové úhrady
zdravotních pojišťoven, informace a předvedení pomůcek pro
zrakově postižené, legislativa, specifické informace a forma
pomoci – otázky a odpovědi. Možnost domluvit termín
předvedení pomůcek i další pomoc v domácím prostředí.
Eva Reifová, STP MO Štětí

KČT Štětí, jako každý rok, otevřelo svou turistickou sezonu
1.1. 2020 výstupem na Špičák, uspořádalo výstavu
k uplynulým 7 letům své existence, proběhla i výroční
schůze, členové se účastnili Tříkrálového pochodu
v Čelákovicích, navštívili rádio Sever a rozhlednu Na Horách
(na snímku). Bohatý program klubu čeká členy i všechny
ostatní zájemce o pobyt v přírodě, poznávání a setkávání
s novými přáteli po celý rok. Foto a text: archiv TK Štětí.

Výroční členská schůze Družstva garáží.
Družstvo garáží Štětí, v souladu se stanovami, pořádá výroční
členskou schůzi dne 26.3.2020 v 17.00 hod ve velkém sále
Kulturního střediska. Na programu bude m.j. informace
o průběhu výstavby nových garáží, varianty zásadních oprav
betonových ploch ve dvoře ŠI, příprava GO střech všech garáží
a volba nového člena předsednictva. Věříme, že účast všech
členů Družstva bude vysoká, schůze bude usnášeníschopná a její
usnesení jasně naplánuje činnost Družstva pro rok 2020.
Pozvánky s konkrétním programem budou rozeslány elektronicky
na mailové adresy členů, několika málo jedincům bez připojení
k internetu budou rozneseny do schránek.
Zveme rovněž nové zájemce o členství v Družstvu garáží jako
hosty (bez hlasovacího práva), mohou se zde přihlásit se zájmem
o získání nové garáže. Řadu informací o činnosti Družstva garáží
lze najít na webové stránce Družstva: http://garazesteti,cz.
Jana Rousová, předseda Družstva garáží Štětí
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Co trápí Štětí nejvíce? Odpověděla anketa
Ověřovací anketa Fóra
Zdravého města Štětí
ukázala na desítku
problémů a námětů, které
nejvíce tíží občany ve Štětí.
Nejvíce hlasů dostal bod ke
Zvýšení četnosti hlídek
Městské policie v centru
města, zejména v nočních
hodinách.
Anketa probíhala během
prosince 2019 a lístek do
sběrných míst odevzdalo 410
respondentů, což činí vzorek
necelých 5 procent obyvatel
města (včetně dětí).
Druhou nejpalčivější otázkou se
ukázala dle ankety možnost
vydávání občanských průkazů
a dalších dokumentů na
Městském úřadu ve Štětí. „Z
pozice ministerstva vnitra není
dlouhodobě vůle a ochota něco
více svěřovat obcím
s pověřeným obecním úřadem.
Přesto tajemník štětského
úřadu Ladislav Balatý podniká
kroky, aby do Štětí v úřední dny
zajížděli úředníci
z litoměřického úřadu,” uvedl na
únorovém zasedání

zastupitelstva místostarosta
města Miroslav Andrt.
Ten okomentoval i další
požadavek, který vyšel z ankety,
a to rozšíření lékařských služeb
a zkvalitnění zdravotních
přístrojů. „Určitě bychom rádi
přivítali odborné lékaře v našem
městě. Nicméně tento bod
nemůžeme nijak přímo ovlivnit,”

DDM v Ledové Praze
Pracovníci Domu dětí
a mládeže ve Štětí vyrazili
s dětmi o pololetní
prázdniny na výlet do
hlavního města na akci
Ledová Praha.
Jedná se o příležitost seznámit
se s historií i současností Prahy,
p a m ě t i h o d n o s t m i
a zajímavostmi, které děti často
znají jen z vyprávění a obrázků.
Akce se zúčastnilo 27 dětí, které
se s vedoucími sešly po sedmé
hodině ranní u přívozu ve Štětí,
a na cestu všichni společně
vyrazili vlakem. Jako první
navštívili Muzeum Policie, kde si
mohli vyzkoušet práci s otisky
prstů, vidět jak šel čas
s policejními uniformami, ale
i zbraněmi nebo technikou.
Další zastávkou bylo Muzeum
fa n t a s t i c k ý c h i l u z í , s v ě t
neskutečných optických klamů,
kde se nachází více než 100
i n t e ra k t i v n í c h z á b a v n ý c h
exponátů. A tak vznikly
fotografie, kde se z našich
pracovníků staly baletky a děti
utíkaly například před
dinosaury. Jako třetí místo

Cílem byla i výstava. Foto: DDM.

navštívili Galerii ocelových
figurín, která dle slov účastníků
byla asi nejpoutavější z celého
dne. Byly zde k vidění auta,
motorky, ale nechyběli ani
komiksoví hrdinové nebo trůn
z oblíbeného televizního seriálu
Hra o Trůny. I když všechny už
bolely nohy, tak si nenechali ujít
ani poslední naplánované místo,
a to bylo muzeum voskových
f igur ín Madam Tus s auds
Prague.
Na konec, aby se tento úžasný
den završil, si všichni společně
došli na večeři do Mekáče
a okolo 19. hodiny se vrátili
domů. Lucie Folbergerová
DALŠÍ INFO W W W

řekl místostarosta Andrt.
Intenzivnější debata by podle
představitelů města měla
během letošního roku probíhat
i ohledně dopravy ve městě.
„Během jara bychom rádi
v rámci kulatých stolů
o r g a n i z o va n ý c h Z d ra v ý m
městem Štětí otevřeli téma
parkování a organizace dopravy

ve městě,” doplnil druhý
místostarosta Vladimír Frey.
Fórum Zdravého města probíhá
ve Štětí již řadu let a má
fungovat jako zpětná vazba od
občanů směrem k zastupitelům
a vedení města. „Cílem diskuze
i na ni navazující ankety je dát
občanům prostor, aby se
vyjádřili k tomu, co ve městě
a jeho místních částech chybí,
co by se mělo změnit, upravit,
zajistit, aby byli spokojeni
s místem, kde žijí,” připomněla
smysl akce koordinátorka
Zdravého města Jana
Lebdušková.
Šestnáct bodů se objevilo
v anketním lístku v prosincovém
vydání Zpravodaje města Štětí.
Z této šestnáctky vyšla zmíněná
a v tabulce uvedená finální
desítka námětů.
Podněty a připomínky
vyplývající z těchto deseti bodů
pak budou využity při
sestavování rozpočtu na rok
2020 a další léta.
Pavel Hoznédl
DALŠÍ INFO W W W
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Zdravé město zve na plavání i Hodinu Země
Zdravé město Štětí a Místní
agenda 21 chystají na
březen řadu zajímavých
akcí. Na své si přijdou
všechny generace. Pro
seniory je přichystaná
návštěva plaveckého
bazénu, chystá se i tradiční
zapojení do projektu
Hodina Země.
Plavání pro seniory
Zdravé město a MA21 zve
všechny seniory k návštěvě
plaveckého bazénu. Plavání se
uskuteční v pondělí 23. 3. 2020
od 13 do 14 hodin v krytém
plaveckém bazénu Mělník.
V tuto dobu jsou vyčleněny
hodiny, kdy bazén patří pouze
seniorům.
Vstupné 40 Kč. Na plavání bude
zajištěna doprava autobusem.
Odjezd z Mírového náměstí ve
12 hodin. Z místních částí
pojede autobus po telefonické
rezervaci na tel. 724 326 737
(do 16. 3. 2020). Počet
účastníků je omezen kapacitou
autobusu, která je 59 míst.
Plavání je určeno pouze pro
občany starší 60 let s trvalým
pobytem na katastrálním území

města Štětí.
Více informací
získáte u koordinátorky
Zdravého města a MA21 Jany
Lebduškové, tel: 724 326 737,
jana.lebduskova@steti.cz.
Hodina Země
Město Štětí se v sobotu 28. 3.
2020 již podeváté připojí
k celosvětové kampani Hodina
Země, jejímž cílem je vyjádřit,
že nám není lhostejný stav
životního prostředí a klimatu.
Zapojená města a vesnice po
celém světě se symbolicky spojí
tím, že ztlumí nebo zcela
vypnou nasvícení budov či
pouliční osvětlení. V době mezi
20:30 a 21:30 zhasne veřejné
osvětlení na Novém náměstí
a v Bezručových sadech bude
zhasnuto nasvícení kapličky.
Během „černé hodinky” na
Novém náměstí, se uskuteční
Ohnivá show Kateřiny Saad
a proběhne i krátký hudební
workshop a jam. Pro malé
i velké budou v době mezi
vystoupeními přichystané hry
(Skauti, DDM). Pro zahřátí bude
horký čaj, který připraví „Tuláci”
a
svařák od dobrovolných
hasičů Štětí.

Tma. Ohnivá show byla k vidění i v minulých letech. Foto: M. Macková.

Hodina Země je celosvětový
happening propojující obce,
firmy a jedince, kteří berou
vážně své závazky vůči
životnímu prostředí, zejména
chápou závažnost probíhajících
změn klimatu.
Happening probíhá
symbolickým hodinovým
zhasnutím světel, ať již
veřejného osvětlení, nasvícení
památky, štítu firmy, nebo
vlastního obýváku. Pozitivní

vlna tmy tak postupně oběhne
celou planetu - začne na Fidži
a končí o den později na ostrově
Samoa.
Celosvětově kampaň pořádá
Světový fond na ochranu
přírody (WWF), v České
republice pak Ekologický institut
Veronica.
Jana Lebdušková
DALŠÍ INFO W W W
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Kulturní středisko města Štětí
Program na březen 2020

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ

2. března Informační centrum
ANDĚLÉ 2
Výstava obrazů Ivany
Dědičíkové. Vstup zdarma.
2. března Městská knihovna
HÁČKEM, JEHLICÍ NEBO
JEHLOU
Výstava paličkovaných,
vyšívaných, háčkovaných aj.
prací v 1. patře knihovny.
Vstup zdarma.
9. března sál Kulturního
střediska
SPOLEČENSKÉ
ODPOLEDNE PRO
DŮCHODCE
účinkuje: J.Kačanyi
Začátek ve 14.00.
Vstup zdarma.
11. března Městská knihovna
BŘEZNOVÁ TVŮRČÍ DÍLNA
– VÍTÁNÍ JARA
Tvořivá dílna s Marií Markovou
v přízemí knihovny.
Začátek v 16.00.
Vstup zdarma.
11. března kino Štětí
PENZION PONORKA –
PIERRE CHESNOT
Francouzská divadelní komedie
o záletech. Režie Jurij Galin.
Účinkují: Docela velké divadlo
– L. Vaculík, L. Révai, L.
Lavičková, A. Traganová a
další
Začátek v 19.00.
Vstupné 230 Kč.
12. března kino Štětí
EXPEDIČNÍ KAMERA
Celovečerní promítání filmů
o dobrodružství, divoké přírodě
o extrémních zážitcích
a sportech. Začátek v 17.00.
Vstupné 50 Kč.
16. března Městská knihovna
NEBEZPEČNÉ
ZAPOMÍNÁNÍ
Paměťová terapie nejen pro
starší generaci v přízemí
knihovny. Začátek v 16.00.
Vstup zdarma.

18. března Městská knihovna
BINGO
Oblíbená společenská hra v
dětském oddělení. Začátek v
17.00. Vstup zdarma.
24. března malý sál
Kulturního střediska
KONCERT ZUŠ ŠTĚTÍ
Začátek v 17.00.
Vstup dobrovolný.
25. března sál Kulturního
střediska
MARYŠA – ALOIS A VILÉM
MRŠTÍKOVI
Divadelní hra bratří Mrštíků
patří do rodinného zlata české
dramatické tvorby o tragické
moci peněz a zničující
manipulaci. Účinkuje DS
Krupka. Režie: Jana Urbanová
Začátek v 19.00.
Vstupné 50 Kč.
27. března Městská knihovna
NOC S ANDERSENEM
Akce pro čtenáře knihovny
navštěvující 1. stupeň ZŠ ve
Štětí. Přihlášky můžete
podávat v dětském oddělení
knihovny.
29. března kino Štětí
SVÁŤOVO LOUTKOVÉ
DIVIDLO
Pohádka Máša a tři medvědi
začátek v 15.30.
Vstupné 30 Kč.
Připravujeme na měsíc duben:
4. 4. Velikonoce v zahradě - DDM
6. 4. Společenské odpoledne pro
důchodce – KS
9. 4. Patagonie – beseda – malý
sál KS
14. 4. Jarní koncert Severočeské
harmonie Štětí – sál KS
15. 4. Mezinárodní den památek
a historických sídel – Štětí
19. 4. Sváťovo loutkové dividlo –
O Broučkovi – kino
26. 4. Zahájení turistické sezóny
s loupežníkem Štětkou – Stračí
29. 4. Sportovec roku města Štětí
– kino
30. 4. Pálení čarodějnic s
ohňostrojem – lampiónový průvod
městem a ohňostroj

HISTORIE
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Ulicemi města Štětí: Pomníky
Na území města bývalo několik
dnes již zaniklých pomníků.
Jedním z nich byl černý hranol,
který stál před budovou
měšťanské školy (dnešní
„Palermo“). Připomínal padlé
v prusko – rakouské válce v roce
1866 a odstraněn byl v roce
1946. Další připomínanou
událostí byla návštěva císaře
Josefa II., který objížděl okolí
stavby vojenské pevnosti
Terezín. Naše město navštívil
29. září 1781, o čemž vypovídal
oválný kámen s latinským
nápisem, zasazený do průčelí
domu čp. 220 u Labe. Rakouský
orel a nápis na kameni byl
přetřen vápnem v březnu 1919,
kdy do Štětí přišlo české vojsko.
K odstranění došlo v roce 1965
při rekonstrukci domku. Tehdy
byla odtud sundána i pamětní
deska hovořící o tom, že zde
v roce 1912 sledoval František
Josef I. manévry při přechodu
vojska přes řeku. Jako
upomínka zrušení nevolnictví
v roce 1781 byla před budovou
soudu (dnes radnice) v roce
1883 vztyčena na žulovém soklu
litinová socha Josefa II. Ta byla
stržena českými vojáky po
vzniku ČSR. Na jejím místě byl
zřízen pomník padlým
v 1. světové válce, který byl

zničen po osvobození v roce
1945, neboť obsahoval
především německá jména.
Dnes je zde umístěn památník
ukončení 2. světové války. Do
roku 1949 byl při budově obecní
školy (dnes střední škola) na
Kostelním (Husově) náměstí
skromný pomník, věnovaný
kaplanu Hauserovi, který žil ve
Štětí v letech 1850-54
a zasloužil se o zvelebení města
vysazováním stromů v okolí
kostela a založením ovocných
alejí při silnicích do Chcebuze
a Hoštky. Při oslavách 28. října
1945 byla odhalena pamětní
deska na domě, kde žil Augustin
Lukeš, první český starosta,
který zahynul v dubnu 1942
v Osvětimi. Zároveň byla ulice,
kde dům stojí, přejmenována
na Lukešovu. Složitou historii
má sousoší prezidentů
Masaryka a Beneše na zahradě
ZŠ TGM. Vytvořil ho akad.
sochař Václav Šára a měl být
odhalen v dnešních
Bezručových sadech na podzim
1938. K tomu však nedošlo
a před obsazením pohraničí
Německem odvezli pomník čs.
vojáci do Mělníka. Po válce byl
nalezen v Praze a další jeho
vztyčení bylo naplánováno na
rok 1948. To ale zakázaly

Sousoší na zahradě ZŠ TGM. Foto: archiv KIZ.

komunistické úřady. V roce
1968 bylo sousoší umístěno
v zahradě ZŠ, ovšem roku 1971
bylo opět odstraněno. Na tomto

místě došlo k jeho slavnostnímu
odhalení v březnu roku 1990.
M. Plaček

Výlety za historií: Mělník
Při návštěvě starobylého
Mělníka nemůže turista minout
především lobkovický zámek.
Jeho nejstarší částí je západní
křídlo, kde ve středověku stával
původní hrad. Tady je gotická
kaple sv. Ludmily, dnes
vyzdobená barokními obrazy
a kříži s ostatky svatých. Kromě
obytných pokojů a schodišť
s loveckými trofejemi
a grafickými pohledy na Prahu,
si můžete prohlédnout také sál
se známou sbírkou kreslených
vedut evropských měst nebo sál
s rodokmeny současných
šlechtických rodů. Lze si projít i
část proslulých vinných sklepů.
Vedle zámku stojí děkanský
chrám sv. Petra a Pavla, na
němž spatřujeme několik slohů.
Menší věž je románská, loď
a větší věž pozdně gotická, štít
lodi renesanční a báň na věži
barokní. V sezóně je věž
přístupná, a je na co se dívat.
Navštívit můžete i kostnici,
kterou kdysi upravil antropolog
J. Matějka. Za kostelem je stará

latinská škola, kde se učila dítka
od 15. do 18. století. Z vyhlídky
u zámku spatříte soutok Vltavy
a Labe, Říp a České středohoří.
Ze středověkého opevnění
Mělníka se dochovala částečně
jeho východní část, dále
Pražská brána, kde se konávají
výstavy, a bývalá hláska.
S opevněním však souvisí
i rozsáhlé podzemí, využívané
jako úkryt za válek. Domy
v historickém jádru mívaly
sklepy, někdy i několikapatrové,
a ty bývaly propojeny. Dnes je
část chodeb přístupná
s průvodcem z Infocentra.
Dostanete se až ke studni pod
náměstím, která se považuje za
nejširší v Čechách. Celé náměstí
bylo kdysi obtočené domy
s podloubím a řada z nich mívala
honosné štíty a domovní
znamení. U vchodu do radnice
(barokně upravené) uvidíte dva
železné lokte, vídeňský a český,
které sloužily jako míra při
trzích. Vedle radnice stojí
kapucínský kostel a bývalý

Pohled na mělnické návrší. Foto: archiv KIZ.

klášter, kde sídlí vlastivědné
muzeum. K němu patří
i expozice v blízké uličce,
věnovaná historii dětských
kočárků. Ve městě je několik
pomníků. Jeden z nich v parku
u hradeb připomíná upálení
Jana Palacha, který studoval na
zdejším gymnáziu a žil
v nedalekých Všetatech.

Nakonec ještě zmíním bývalý
augustiniánský klášter v místní
části Pšovka, z nějž pochází
votivní obraz mistra I.W. ze 16.
století, který si můžete
prohlédnout v galerii
v Litoměřicích.
M. Plaček
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Virtuální univerzita i přednáška o telefonech
Městská knihovna hostila
během ledna a února řadu
zajímavých akcí. Opět se
rozjel studentský projekt
pro seniory Virtuální
univerzita třetího věku
a zajímavá přednáška
o telekomunikačních
a poštovních službách.
Virtuální univerzita třetího
věku
Městská knihovna ve Štětí
přivítala studenty letního
semestru akademického roku
2019 – 2020 Virtuální univerzity
třetího věku. První část kurzů
s názvy – Leonardo da Vinci:
renesanční uomo universale
a Čínská medicína v naší
zahrádce přišlo zhlédnout 45
frekventantů. Další přednáška
byla naplánována na pondělí
17. 2. 2020 opět v knihovně.

Blok tří přednášek proběhne
během března a poslední
přednáška je naplánována na
duben.

Provozně ekonomickou fakultou
České zemědělské univerzity
v Praze.
Telekomunikační a poštovní
služby

Studenti univerzity. Foto: archiv

Účastníkem studia se může stát
senior ve věku, ve kterém má
nárok na pobírání starobního
důchodu. Studijní poplatek je
300 korun. Virtuální Univerzita
třetího věku (VU3V) je jedna
z forem Celoživotního
v z d ě l á v á n í o r g a n i z o va n á

Městská knihovna ve spolupráci
s Českým telekomunikačním
úřadem Praha a Klubem
Českých turistů Štětí, v rámci
projektu Telekomunikační
Akademie, uspořádala v lednu
a únoru tři zajímavé přednášky
o právech a možnostech
spotřebitelů v oblasti
telekomunikačních a poštovních
služeb. Posluchači získali od
přednášejícího lektora Pavla
Kroupy cenné informace
o výběru vhodného operátora
a jeho služeb, uzavření
a odstoupení od smlouvy
a případné reklamaci

vyúčtovaných služeb.
Následující přednáška
upozornila účastníky na
existenci zpoplatněných
barevných linek (žlutých,
zelených, modrých, bílých
a duhových) a správného využití
tísňových linek při ohrožení
zdraví, života nebo majetku,
které jsou bezplatné a fungují
nepřetržitě.
Z á v ě re č n á p ř e d n á š k a s e
věnovala poštovním službám –
druhům zásilek, jejich odesílání
a cen spojených s používáním
služeb, postupu při případné
reklamaci poštovních služeb.
Ivana Roubíčková
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Masopust i v Počeplicích Náměstí ozdobil Střelec

Masopust na Štětsku není pouze výsadou města Štětí. Po
průvodu masek ze Stračí pokračoval o týden později,
v polovině února, i v Počeplicích! Rej masek s medvědem,
lesní ženou, smrtkou, židem a dalšími tradičními
maškarami prošel celou vesničkou. K tradičnímu tanci
s medvědem zahrála muzika, místní si opět připravili pro
průvod řadu pochutin, nechyběla dobrá nálada i řada hostů
z okolních obcí. Foto: Počeplice sobě.

Nové náměstí ve Štětí zdobí od středy 19. 2. 2020 nová
socha - Střelec. Dřevěná skulptura je prací uměleckého
řezbáře Davida Fialy. Socha vznikla z kmene vánočního
stromu, který stál na Novém náměstí během loňského
prosince. Sochař a řezbář David Fiala takto postupně
z kmenů vánočních stromů vytváří sousoší Znamení
zvěrokruhu. Již vytvořená znamení můžete zhlédnout
v areálu věžových domů ve Štětí. Foto: Pavel Hoznédl

FOTOSTRANA
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Masopustní reje ovládly v únoru Štětsko

Foto: Archiv KIZ.
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Kdo se stane Sportovcem roku 2019?
Město Štětí hledá
nejlepšího sportovce za rok
2019. Po nominacích se do
užšího výběru dostali
zástupci individuálních
i kolektivních sportů.
Oceňovat se budou kromě
hráčů a závodníků i trenéři
a sportovní osobnost.
Jednotlivé kluby a oddíly
nominovaly své zástupce
v kategoriích žáci, dorost,
d o s p ě l í , ko l e k t i v, t re n é r
a osobnost. Hodnotit nominace
bude Komise pro sport a volný
čas. A anketu můžete ovlivnit
i vy. Hlasovací lístky jsou
součástí tohoto vydání
Zpravodaje města Štětí. Stačí
vyplnit a odevzdat
v Informačním centru,
Knihovně nebo podatelně
Městského úřadu nebo na
webových stránkách města.
„Cílem vyhlašování
nejúspěšnějších sportovců je
podpořit veškeré aktivity

Úspěšní. Ceny se budou letos opět přebírat v kině. Foto: Archiv KIZ.

v oblasti tělovýchovy
a zájmového sportu ve městě,
seznamovat s nimi širokou

veřejnost a snažit se tak
o dobrou propagaci sportu ve
Štětí,” uvedl za Komisi pro sport

a volný čas její předseda Václav
Novotný.
Hlasovat lze pouze jedenkrát
a je možné přidělit jeden
preferenční hlas v dané
kategorii. V hlasovacím lístku je
nutné uvést jméno a příjmení,
datum narození, e-mail či
telefon hlasujícího. Pokud se
tyto údaje objeví dvakrát,
nebudou takové hlasy
započítány. Hlasovat ve veřejné
anketě může pouze osoba starší
18 let s trvalým pobytem na
území města Štětí.
Slavnostní vyhlášení proběhne
v dubnu v městském kině za
účasti nominovaných
sportovců, jejich doprovodu
a hostů.
Štětí své nejlepší sportovce
hledá již třetím rokem. První
vítězkou se stala veslařka
Terezie Janštová, minulý rok byl
oceněn jachtař Ondřej Müller.
Pavel Hoznédl
DALŠÍ INFO W W W

Sportovní kluby Štětska: Parkour
Druhým rokem funguje ve
Štětí sportovní kroužek
Parkour. Navštěvují ho
zhruba dvě desítky dětí
a těší se velké oblibě.
Parkour:
kdy a kde fungují: úterý,
pátek – Labe aréna
kontakt:
katerina.holinkova@labearena.cz

Co je vlastně parkour za
sportovní disciplínu?
„Jednoduše řečeno jde
o skákání přes překážky, a to co
nejrychleji. Pak ještě máme
freerun, u kterého jde o to, jak
konkrétní překážky přeskočíte,”
vysvětluje šéfka štětského
klubu Kateřina Holinková.
S parkourem se dá začít
v jakémkoliv věku. Štětský klub
přijímá děti od devíti let. Učí se
základní skoky, triky, ale
zároveň i pády.
„Scházíme se v Labe aréně
d va k r á t t ý d n ě . V ú t e r ý
a v pátek. Využíváme posilovnu,
tělocvičnu. Je nás dost trenérů,
takže se můžeme u dětí různě
střídat,” říká Kateřina Holinková.
Aktuálně klub nepořádá
soutěže, spíše se zaměřuje na

pořádání parkourových
workshopů. Ty poslední byly
pod názvy Mikulášská nadílka
s parkourem nebo Parkour
Night v Labe aréně.
„Chceme, aby se děti scházely,
aby si zaskákaly, něco nového
se naučily. Zveme zároveň
hosty, kteří předvedou i něco ze
svého umění. Děti pak mají
motivaci se i dále učit nové
v ě c i ,” p ř i d á v á K a t e ř i n a
Holinková.
Na celorepublikové úrovni již
existují i parkourové soutěže.
Co je Parkour
Parkour je druh pohybu, jehož
základem je schopnost dostat se
z bodu A do bodu B efektivně,
s co nejmenší spotřebou energie,
hezky a účinně za použití
vlastního těla, a to
prostřednictvím akrobatických
prvků, salt tzv. flipů, přeskoků a
podobně. Pomáhá v překonávání
libovolných překážek v okolním
prostředí – od větví přes kameny
a skály až po zábradlí a betonové
zdi, taky však překážky
v tělocvičně, ve kterých si můžete
nebezpečnější triky vyzkoušet
a naučit se je. Muž provozující
parkour je traceur, žena pak
traceuse.

Let. Základem jsou skoky a přeskakování. Foto: Parkour Štětí.

Těch se ale štětský kroužek
nechce zúčastňovat. „Pořádají
se ve velkých městech - v Praze
a Brně. Ale spíše než o soutěže
jde o tak zvané jam sessiony,

kde se učí jedni od druhých. To
je i smysl našich akcí,” dodává
Kateřina Holinková. (hoz)
DALŠÍ INFO W W W
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Frey: Věřím, že fanoušci pomohou
Březen odstartuje odvety
divizního fotbalového
mužstva SK Štětí.
Tříměsíční zimní přestávka
přinesla sportovní novinky
i změnu v organizaci chodu
stadionu. „Největší změna?
Po desetiletích ve funkci
správce stadionu odešel do
zaslouženého důchodu Jiří
Trutnovský,” říká předseda
štětského fotbalového
klubu Vladimír Frey.
Kdo je tedy novým
správcem stadionu ve
Štětí?
Správcem zůstává Jiří
Trutnovský mladší, který již na
stadionu několik let pracuje
také. Nicméně fotbalový klub
shání ještě jednoho člověka,
který by se podílel na fungování
chodu stadionu. Zároveň se
sluší velmi poděkovat Jiřímu
i Blance Trutnovským za jejich
ochotu a za práci, kterou po
spoustu let pro štětský fotbal
vykonávali.
Ke sportovním otázkám.

Zápas s Brozany. Foto: FB Brozany

Jak vypadá kádr pro jarní
část a jak se dařilo týmu
v přípravě?
Snažili jsme se kádr posílit.
Vytipované jsme měly tři posily
z vyšších soutěží. Příprava se ale
neobešla bez zranění a nemocí.
V plné síle jsme odehráli
prakticky pouze první přípravný
zápas v Brozanech. Poté byla
spousta absencí, což se na
výkonech i výsledcích
v utkáních podepsalo.
Cíl je jasný, záchrana
soutěže?
Určitě. Zároveň bych chtěl tímto
požádat o podporu Štěťáků,

fanoušků. Každý hlas bude při
jarních zápasech znát. Myslím,
že fotbal ve Štětí si divizi
zaslouží.
Je něco nového přímo na
stadionu?
Doplnili jsme tréninkové
vybavení pro všechny věkové
kategorie. V létě bychom chtěli
vybudovat novou závlahu na
horním hřišti. Ovšem pouze
pokud se vydaří sehnat dotační
titul. Vybudovat by se měla
i nová výměníková stanice.
Jsou novinky i ohledně
mládeže?
Mládežnické týmy absolvovaly
tradiční soustředění ve Sloupu
v Čechách. Žáci i přípravka hráli
halové turnaje, dorostenecký
celek se připravoval s rezervním
mužstvem. Pochopitelně
bychom rádi přivítali nové holky
a kluky do našich mužstev. Přijít
na trénink mohou kdykoliv.
Nábor probíhá celoročně.
Pavel Hoznédl
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Rozpis zápasů
fotbalového klubu
A mužstvo, Divize sk. B
sobota 7. 3., 10:15
Štětí – Souš
sobota 14. 3., 10:15
TATRAN Rakovník - Štětí
sobota 21. 3., 10:15
Štětí – Český Brod
sobota 28. 3., 15:00
Ostrov - Štětí
sobota 4. 4., 10:15
Štětí – Meteor Praha
Dorost, Krajský přebor
neděle 15. 3., 10:00
JUNIOR Děčín - Štětí
neděle 22. 3., 10:00
Štětí – Neštěmice
neděle 29. 3., 10:00
Velké Březno - Štětí
Starší žáci, Okresní přebor
sobota 21. 3., 10:00
Velké Žernoseky - Štětí
sobota 28. 3., 10:00
Štětí - Dubany
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Přípravka brala bronz Igráčci vítězně v derby

První únorový víkend se ve Štětí konal fotbalový turnaj
pořádaný DDM ve spolupráci SK Štětí. Účastnila se ho
přípravka mladších a starších žáků pod vedením Jiřího
Trutnovského v hale SOU Štětí. Oba dny hrálo 6 týmů. I když
první pořádaný turnaj zkomplikovala nemoc několika hráčů,
tak se povedlo mladší přípravce umístit se po prvním
odehraném dnu na 3. místě. Druhý turnajový den se starší
přípravka umístila na 5. místě. Všem organizátorům, hráčům
a jejich trenérům patří velké poděkování. Též děkujeme
Kláře Šteflové za věcné dary. Foto a text: L. Forbegerová.

8. 2. 2020 se florbalové družstvo mladších žáků SK Štětí
vydalo do Děčína. Čekala je trojice soupeřů – domácí Děčín,
Bílina a Roudnice nad Labem. Děčín dokázal držet krok pouze
první poločas. Konečný výsledek zápasu byl 14:5 pro štětský
klub. Druhý zápas čekal proti Bílině. Konečný výsledek byl
7:5 pro Bílinu. Poslední zápas a již typické derby s Roudnicí.
Konečný výsledek byl fantastický 16:4 pro štětské Igráčky.
Velké poděkování patří skupině rozstleskávaček, které hnaly
tým k vítězství a připravily atmosféru, jako kdyby se hrálo na
domácím turnaji. Foto: SK Štětí.
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VZPOMÍNKY
Dne 1.března 2020 to budou 4 roky,
kdy nás náhle opustila naše
milovaná maminka a babička paní
Dagmar Hrušková ze Chcebuze.
S láskou stále vzpomínají manžel
Jiří, dcera Alena s Jirkou, vnučky Ála
s Kubou a Natálkou, Lucka
s Davidem, Martina s Lubošem
a Terezkou.
Dne 11.1.2020 zemřela nečekaně
naše milovaná maminka, sestra,
kamarádka, paní Marie Doležalová
rozená Kubešová a pak přišla
dlouhá noc, po ní žádné ráno. Nikdy
na tebe, Maruško, nezapomeneme.
Vládik a Vlastík, sourozenci, přátelé
a kamarádi ze Štětí.
Zhasly oči plné lásky naší. Drahé
maminky, babičky, sestry, paní
Jiřinky Šímové ze Štětí. Nezhasnou
však nikdy na ni v srdcích naše
vzpomínky. 14. února tomu bylo již
10 let smutných, kdy nás navždy
opustila. S láskou vzpomínají děti
Ivetka, Petr, Kateřina, Michal a vnuk
Davídek
Dne 9. března 2020 uplyne 13
smutných let, co nás beze slůvka
rozloučení navždy opustil náš
milovaný syn, žák, bratr, kamarád
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a mladý pán Filda Kohout.
S nesmírnou bolestí, láskou a úctou
stále vzpomínají na jeho dětský
smích i pláč zarmoucená rodina.
Maminka Iveta, sourozenci Lucka
a David, strýc Slavomil, žáci
a kamarádi ze školky.
Dne 22.3.2020 uplyne 23 smutných
let, co nám navždy odešla naše
milovaná maminka, babička, paní
Marie Kohoutová rozená Kubátová.
Dne 31.3.2020 pak uplyne 44 let od
úmrtí jejího drahého manžela,
tatínka, dědečka pana Josefa
Kohouta z Radouně. Nikdy na jejich
laskavost, starostlivost a dobrotu
v srdíčku nezapomeneme. S úctou
a láskou stále vzpomínají dcera
Marie Hradecká s rodinou, rodiny
Kohoutovy ze Štětí.
20. 3. 2020 uplyne již 8 let, co nás
opustil pan Karel Tyle. Za tichou
vzpomínku děkuje rodina.
Dne 2. března si připomeneme
smutných třináct let, kdy nás
opustila naše drahá manželka,
maminka, paní Blažena Mašková
(Michalovská). S úctou vzpomíná
manžel, dcera, syn s rodinou.

INZERCE
Pronajmu byt 1+1 ve Štětí. Tel.: 721 186 898.
Oprava okenních žaluzií (interiérových). Tel.: 704 825 809.
Teče vám do garáže? Volejte opravy střech. Tel.: 606 960 254.
PLACENÁ INZERCE
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