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Zima obarvila Štětsko na bílo. Fotografie
od štětských fotografů na stranách 8 a 9.
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Zastupitelstvo rozhodovalo o
grantech.
Více na str. 2

Zápisy do základních škol budou
v dubnu.
Více na str. 4 - 6

Rozhovor: Novinář Jakub
Pokorný. Více na str. 10 - 11

Česko vesluje obdarovala ZŠ
Školní.
Více na str. 13
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Zprávy z radnice: Granty a zimní údržba
Únorové dění ve městě
bylo „poznamenáno”
nečekanými příděly sněhu
a komplikacemi, které bílá
pokrývka přinesla. Poprvé
v letošním roce proběhlo
zasedání Zastupitelstva
města Štětí. To mělo na
programu kromě dalších
bodů i rozdělování financí
z Grantového programu
města nebo vznik nového
Výboru pro rozvoj města
Štětí.
Zasedání Zastupitelstva
V rámci Grantového programu
města Štětí (GPMŠ) jsou
zejména podporovány projekty
v podobě obecně prospěšných
aktivit na území města, místních
částí nebo určených pro občany
města Štětí.
V rámci prvního termínu pro
odevzdání žádostí (od 11. 1. do
22. 1. 2021) bylo předloženo
celkem 29 žádostí o grant.
Z toho: 7 žádostí z oblasti A –
sportovní aktivity
a tělovýchova; 4 žádosti
z oblasti B – kulturně –
společenské aktivity a podpora
místních tradic; 11 žádostí
z oblasti C – sociální služby,
prevence a zdraví; 7 žádostí
z oblasti D – volnočasové
a vzdělávací aktivity dětí
a mládeže. Celková výše
požadovaných grantů je 10 824

880 korun. Rozpočet pro rok
2021 na GPMŠ je 7 850 000
korun.
Zastupitelstvo schválilo v oblasti
A přidělení dotace 4 miliony
korun SK Štětí, 1,03 milionu
korun TJ KVS Štětí, 300 tisíc
Českému rybářskému svazu,
300 tisíc spolku Labe aréna a 50
tisíc Karatedó Steklý.
V oblasti B pak zastupitelstvo
schválilo přidělení dotace 50
tisíc organizaci Počeplice sobě.
V oblasti C pak obdržel dotaci
150 tisíc korun oblastní spolek
Červeného kříže Litoměřice,
120 tisíc Hospic sv. Štěpána,
organizace Naděje obdržela dvě
dotace ve výši 80 a 50 tisíc
korun.
V oblasti D pak byla přidělena
dotace Sboru dobrovolných
hasičů Štětí ve výši 300 tisíc
korun, organizaci Asociace TOM
ČR, Tuláci ve výši 100 tisíc korun
a organizaci Fire Rescue částka
50 tisíc korun.
Zastupitelé odhlasovali i vznik
nového Výboru pro rozvoj
města. Ten by se měl zabývat
rozvojem města a regionu
Štětska. Jeho předsedou byl
zvolen Michal Kurfirst, členové
budou jmenováni na
mimořádném zasedání
Zastupitelstva, které bylo
svoláno na čtvrtek 11. 3. 2021.
Zimní úklid

Úklid sněhu probíhal ve městě i v místních částech. Foto: P. Hoznédl.

N e č e k a n é p ř í va l y s n ě h u
v polovině února zaměstnaly
a plně vytížily Štětské
komunální služby.
„Prioritou je zajistit základní
služby, zajistit, aby se lidé
dostali bezpečně do práce
a celkově zajistit bezpečný
pohyb po městě a v místních
částech. Komunikace mezi
městem
a vesničkami má
ve správě Správa údržby silnic
Litoměřice, nicméně ta
v exponované době zajišťovala
především úklid hlavních tahů.
Štětské komunální služby tak

zajišťovaly nejen úklid ve městě
a v obcích, ale zároveň nad
rámec svých povinností i úklid
okrskových silniček na vesnice,”
shrnul náročné dny štětských
technických služeb starosta
města Tomáš Ryšánek.
Poděkování patří všem
občanům, kteří v kritický čas
vypomohli svou technikou
a svým časem k úklidu silnic
a chodníků ve městě i na
vesničkách.
Pavel Hoznédl
DALŠÍ INFO W W W

Pošta slíbila zlepšení služeb na přepážkách
Starosta města Štětí
Tomáš Ryšánek se v
uplynulém měsíci sešel
s krajským vedením České
pošty. Tématy k jednání
byla změna otevírací doby
štětské pobočky
a komunikace s klienty
v době koronavirových
opatření.
Projednávala se současná
situaci na poště Štětí, kde
vlivem pandemické situace
a nedostatku personálních
kapacit bylo omezeno množství
otevřených přepážek pro
klienty. Tento souběh událostí
způsobil v některých dnech tlak
klientů okolo 16 hodiny na poště
Štětí.
„Obdrželi jsme od občanů
stížnosti na fungování pošty ve
Štětí. Proto došlo i k samotnému

jednání. Bylo nám přislíbeno, že
by mělo dojít ke zprovoznění
všech přepážek nejen během
náporových hodin a dojít tak
tedy ke zkvalitnění služeb
štětské pošty,” uvedl ke schůzce
starosta města Štětí Tomáš
Ryšánek.
Dále se od krajského vedení
pošty dozvěděl o opětovné
změně otevírací doby štětské
pobočky v sobotním provozu.
„Dohodli jsme se na změně
sobotního provozu pošty ve
Štětí, ke které dochází
s účinností od 1. 3. 2021,
přičemž od uvedeného data
bude tato pobočka v sobotu
poskytovat služby v době od 8
do 10 hodin. Ostatní provozní
hodiny by měly zůstat v
nezměněné podobě,“ uvedl po
jednání starosta města Tomáš
Ryšánek.

S krajským vedením se zároveň
dohodli na dalším postupu.
„Dále jsme se dohodli na
následné společné schůzce za
dva měsíce, kde situaci
posoudíme a popřípadě
provedeme dostupné změny,”
přidal starosta Ryšánek.
Během jednání přišla otázka i na
výhrady k dodávání zásilek
a tisku pro obyvatele města.
„Konkrétní výhrady k námi
poskytovaným službám mohou
klienti uplatnit písemně
prostřednictvím info@cpost.cz
– tuto alternativu s ohledem na
aktuální vývoj pandemie
COVID-19
preferujeme.
Pochopitelně se věnujeme
i podnětům předaným na
kterékoli pobočce,“ řekl po
setkání ředitel severočeské
pobočkové sítě České pošty
Pavel Smyček.

Jak dále Pavel Smyček uvedl na
webových stránkách
w w w. c e s k a p o s t a . c z j s o u
zveřejněny informace o všech
pobočkách včetně Depa
Lovosice a dodejny Roudnice
nad Labem, které v této oblasti
zajišťují dodávání poštovních
zásilek.
Telefon 954390603 je kontaktní
pro dodání balíkových zásilek.
Telefon 954491281 je kontaktní
pro dodání listovních zásilek
a tisku. (hoz)
DALŠÍ INFO W W W
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Vandalismus ve Štětí: hořící popelnice
Poničená veřejná
prostranství, dětská hřiště,
lavičky, odpadkové koše a v
neposlední řadě
i nebezpečné požáry
kontejnerů. Město Štětí řeší
problémy s vandaly.
Chování vandalů není ojedinělé
a radnici náprava škod stojí
nemalé finanční prostředky.
„Aktuálně město trápí dva velké
problémy. Prvním je sprejerství.
Tímto v uvozovkách uměním
nám vandalové ničí lavičky,
veřejné i historické budovy.
Druhým velmi závažným
problémem je žhářství.
Zaznamenali jsme během
posledních měsíců čtyři
nebezpečné požáry kontejnerů
na tříděný odpad v ulicích
Družstevní, Lidická
a Komenského,” uvedl starosta
města Tomáš Ryšánek.
Právě poničené kontejnery již
splňují skutkovou podstatu
trestného činu. „Plastová
nádoba na odpad má hodnotu
sedmi tisíc korun. Při posledním
požáru v Komenského ulici byly
takto poničeny tři kontejnery,”
u ve d l p ov ě ř e n ý s t r á ž n í k
městské policie Zdeněk Cuchý.

Problémová místa jsou dle
strážníků vytipovaná. Jedná se
především o klidové zóny, kde
není především v podvečerních
a večerních hodinách tolik
rušno. „Ukázkový příklad
vandalismu je na pilíři
zrekonstruovaného mostu.
Nepochopitelné je
i znehodnocení práce
u opravené barokní kapličky
u mostu,” vypočítával škody
starosta Tomáš Ryšánek.
Štětská radnice společně
s Městskou policií zavádí řadu
preventivních opatření.
„Strážníci se při pochůzkách na
tuto problematiku zaměřují.
Využíváme i kamerový systém.
Zároveň bych chtěl požádat
o pomoc při zjišťování
podobných činů i veřejnost,”
přidal Zdeněk Cuchý.
Pachatelům hrozí několik
postihů. „Záleží, jak se jednání
pachatele vyhodnotí. Hrozí
finanční postih, v některých
případech jde i o trestný čin,”
d o d a l s t r á ž n í k p ov ě ř e n ý
vedením Městské policie
Zdeněk Cuchý.
Pavel Hoznédl
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Ohořelé kontejnery na odpad v ulici Komenského. Foto: P. Hoznédl.

Znehodnocený pilíř na zrekonstruovaném mostě. Foto: P. Hoznédl.

Práce na odkanalizování Ve Štětí probíhal v zimě
přibrzdilo počasí
odchyt holubů

Investiční akce - Odkanalizování ulice U Cementárny byla v
února poznamenána sněhovou kalamitou. Práce se díky bílé
„nadílce” na čas zastavily. Nicméně dle vyjádření zhotovitele
stavby by neměl být problém s dodržením termínu dokončení
prací, který je kompletně naplánován zhruba na polovinu
dubna letošního roku. Foto: P. Hoznédl.

Během ledna a února letošního roku probíhal ve Štětí odchyt
holubů. Odchytová firma instalovala ve městě v tomto období
dvě odchytová zařízení. „Společnost ptactvo odchytávala dle
aktuálního stavu počasí zhruba měsíc. Počty odchycených
holubů se budou pohybovat v řádech desítek,” uvedl vedoucí
OSŽDP Petr Novák. Foto: P. Hoznédl.
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Zápisy proběhnou v dubnu a v květnu
Město Štětí určilo
předpokládaný termín pro
zápisy do štětských
z á k l a d n í c h š k o l
a mateřských škol. Zápis na
základních školách by měl
proběhnout ve čtvrtek 8. 4.
2021 od 12 do 17 hodin.
Zápis do mateřských škol
pak ve středu 12. 5. 2021 od
9 do 15 hodin. Termín
zápisu do Základní
umělecké školy bude
upřesněn.
Základní školy
„O způsobu organizace
samotných zápisů rozhodne
momentální epidemiologická
situace. Budeme reagovat na
aktuální nařízení vlády a rodiče
budeme včas informovat,”
uvedla po zasedání Komise pro
vzdělávání a školství vedoucí
Odboru správy Městského
úřadu ve Štětí Gabriela
Libertínová.
V loňském roce proběhly zápisy
do základních škol online
formou. Ve stejném režimu
mohou proběhnout i v roce
letošním. „Školy musí vycházet
ze školního zákona. Minulý rok

tak probíhaly zápisy online
formou po celý duben. Pokud se
situace s covidovou pandemií
nějak rapidně nezmění, bude
stejný systém i letos,” řekla dále
Gabriela Libertínová.
Vedení všech štětských škol
doporučuje pravidelně sledovat
své webové stránky, kde budou
pravidelně informovat rodiče
budoucích prvňáčků, jak se
situace se zápisy vyvíjí. „Na
webových stránkách by měl být
přesný popis toho, jak se zápisu
zúčastnit. Informace budeme
sledovat,” uvedla za ředitele
škol vedoucí Odboru správy.
Omezení se nejspíše dotknou
i pravidelných Dnů otevřených
dveří. Základní školy se tak
budou snažit představit se
během března na informačních
kanálech města. „Březnové
vydání Zpravodaje přináší
představení všech tří škol.
Medailonky budou i v Kabelové
televizi Štětí. Zároveň vše
uvedeme na webu města
a oficiálních kanálech na
sociálních sítích,” informoval
starosta města Tomáš Ryšánek.
Míst v základních školách ve
Štětí je dostatek. Základní škola

ve Školní ulici bude navíc
využívat i nově otevřenou
přístavbu s jazykovou učebnou
a družinou. Do prvních tříd by
mělo nastoupit zhruba osm
desítek dětí narozených
v rozmezí od 1. 9. 2014 do 31. 8.
2015. „Počty se mohou měnit
dle odkladů a naopak přibudou
děti, které měly školní docházku
o rok odloženou,” přiblížila
Gabriela Libertínová.
Vedení města připomnělo
i vyhlášku 4/2018, kterou
Zastupitelstvo města stanovilo
části společných školských
o b vo d ů z á k l a d n í c h š ko l .
„Zjednodušeně řečeno vyhláška
v jistých situacích určuje, do
které školy by měli rodiče se
svým dítětem při zápisu zamířit.
Vyhláška je veřejně dostupná
na městském webu,” upřesnil
starosta Tomáš Ryšánek.
Mateřské školy
Zápis do štětských mateřských
škol by měl proběhnout 12. 5.
2021 od 9 do 15 hodin. Vše
bude, stejně v případě
základních škol, záležet na
aktuálním vývoji pandemické
situace. „Veškeré informace

budeme zveřejňovat na
webových stránkách
a sociálních sítích.
Doporučujeme rodičům
s l e d o v a t t y t o k a n á l y,”
informovala ředitelka mateřinek
Alena Kořínková.
Do školek by mělo nastoupit
zhruba devět desítek dětí.
Jedná se o děti narozené od
1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
Zároveň se k zápisu mohou
hlásit i děti mladší.
Pavel Hoznédl
Informace k zápisům
Zápis do základních škol:
8. 4. 2021 od 12 do 17 hodin
Zápis do mateřských škol:
12. 5. 2021 od 9 do 15 hodin
Zápis do ZUŠ Štětí:
termín bude upřesněn
*Forma zápisu proběhne dle
aktuálních nařízení vlády.
Sledujte proto webové stránky
základních a mateřských škol.
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Představení: Základní škola ve Školní ulici
Hlavní devízou Základní
školy ve Školní ulici je
výborná dostupnost. Leží
téměř v centru města,
zastávka, na které
staví
autobusy přijíždějící ze všech
okolních měst a vesnic, je
vzdálená jen pár kroků.
To však není jediný důvod, proč je
Základní škola, Školní 559 tak
oblíbená. Pojďme se tedy
zevrubněji seznámit s jejím
prostředím.
Ve školním roce 2020/2021 je ve
škole zapsáno celkem 427 žáků
v 18 třídách. Každý z devíti
ročníků je rozdělen standardně
do dvou tříd, A a B.
Vyučování u nás probíhá podle
vzdělávacího programu Do školy
s chutí a bez obav.
V prvních třídách se již od roku
2007 uplatňuje moderní výuka
čtení metodou Sfumato.
Takzvané „splývavé čtení” je
revoluční přístup, který spočívá
v zejména v intuitivním
a přirozeném vnímání hlásek
(písmen) a jejich provázání,
oproti dřívějšímu analytickému
přístupu čtení po slabikách.
Metoda Sfumato tak předchází

vývoji dyslexie, respektuje
rozdílné tempo a přístup
jednotlivých žáků a pomáhá lépe
porozumět čtenému textu.
Od útlého věku jsou děti vedeny
také ke znalostem jazyků,
zejména angličtiny, která má
v současnosti patrně nejširší
uplatnění v budoucím životě.
Anglický jazyk je tak vyučován
systematicky od prvních tříd. Od
osmého ročníku je možno rozšířit
jazykovou kompetenci
o konverzaci s rodilým mluvčím.
Mezi tradiční podpůrné akce ve
studiu anglického jazyka patří
žáky velice oblíbený
několikadenní zájezd do Anglie
(na nějž škola finančně přispívá).
Tam si děti nejen procvičí řeč
v praxi, ale také se seznámí
s reálnou atmosférou a chodem
ž i v o t a v e Ve l k é B r i t á n i i .
Z předchozích let víme, že je to
pro účastníky zájezdu velice
přínosná a nezapomenutelná
zkušenost.
Přestože zaměření na výuku
anglického jazyka převládá, od
sedmého ročníku si žáci volí ještě
druhý, doplňkový jazyk, jehož
základy si mohou během
zbývajících dvou let docházky

osvojit. Mohou si tak zvolit
studium němčiny nebo ruštiny.
Je velice dobrá zpráva, že do
konce měsíce února bude
zkolaudována přístavba nového
pavilonu, ve kterém jsou
zbudovány tři oddělení družiny s
kapacitou až 90 žáků a dvě
jazykové učebny, což studium
těchto předmětů ještě více
zefektivní.
Škola pořádá každý rok lyžařský
výcvik, v létě pak pravidelně žáci
odjíždí na ozdravné pobyty. Děti
se tak mají možnost dostat do
zdravého prostředí krásné
přírody, kde je kromě teoretické
výuky zorganizována také řada
výletů a pohybových aktivit.
To vše přispívá nejen k rozvoji
fyzické kondice, ale také
k socializaci dětí v sobě rovném
kolektivu a stmelení vztahů ve
třídě. Pro zájemce o vzdělání
v našem zařízení potvrzujeme, že
zápis do prvních tříd proběhne
v měsíci dubnu. Přesné datum
a organizace zápisu bude
vzhledem k epidemiologické
situaci ještě upřesněna.
Do školního roku 2021/2022 bude
s ohledem na kapacitu obou
ročníků prvních tříd přijato

maximálně celkem 48 žáků.
Třídní učitelky prvních tříd budou
Mgr. Eva Zemanová a Mgr. Alena
Wünschová Kratochvílová.
Bude-li se k zápisu hlásit více
žáků, než bude naše škola
schopna přijmout, budou se při
výběru zohledňovat následující
kritéria v tomto pořadí: 1. Přijati
budou žáci s trvalým bydlištěm ve
spádové oblasti školy. 2. Přijati
budou žáci, jejichž starší
sourozenci již školu navštěvují. 3.
Přijati budou žáci s trvalým
bydlištěm ve Štětí. 4. Ostatní
přihlášené děti.
V případě, že v jednom kritériu
nebude možné přijmout všechny
žáky (kteří dané kritérium
splňují), protože by došlo
k překročení kapacity stanovené
ředitelem školy, bude provedeno
veřejné losování.
Celý učitelský sbor i vedení školy
se už moc těší na nové žáčky
a všechny nás těší Váš zájem.
Rádi také zodpovíme všechny
Vaše dotazy, neváhejte se proto
na nás obrátit.
Alexander Petrišče,
ředitel ZŠ Školní
DALŠÍ INFO W W W

Představení: Základní škola v Ostrovní ulici
Naše škola je ze všech
základních štětských škol
nejmladší. To jí nicméně
neubírá na kvalitě
a modernosti.
Nespornou výhodu naší školy je
její velikost i samotný areál –
přímo v prostorách školy se
nachází školní jídelna, Vaše dítě
tak nemusí na oběd docházet na
druhý konec města, což je nejen
pohodlnější, ale také bezpečnější.
V naší škole se kromě klasických
kmenových učeben nacházejí
také učebny odborné, kterých je
12. Škola je také vybavena dvěma
tělocvičnami, přímo v areálu školy
se nachází zcela nový atletický
stadion a dopravní hřiště. Přímo
v budově školy je také mateřská
škola, což jistě uvítají rodiče, kteří
mají mimo dětí školou povinných
také děti předškolního věku. Jako
jediná škola ve Štětí má naše
škola také přípravnou třídu.
Především pro menší děti je každý
den ráno a po vyučování
k dispozici školní družina.
Zajištění kvalitního vzdělání je
samozřejmým cílem všech
vzdělávacích institucí. Naši učitelé

se nicméně snaží dětem výuku
zpestřit různými školními
i mimoškolními projekty
a aktivitami. Pravidelně se u nás
pořádají projektové dny, které
dětem zážitkovou formou
poskytují informace o jednotlivých
obdobích našich dějin (např.
výročí založení ČSR, přiblížení
doby před rokem 1989, Sametová
revoluce apod.). Naše škola je
také zapojena do celé řady
projektů. Projekt „Hrdá škola”
dětem umožňuje zpestření výuky
v podobě tematických dní –
pyžamový den, suit-up den, atd.
Škola díky projektu může mimo
jiné vyhrát celou řadu cen.
Dalšími projekty, do kterých je
naše škola zapojena, jsou: DOFE,
Červená stužka, Hra na lovce
baterií, Děti na startu, Věda nás
baví (více informací o jednotlivých
projektech najdete na webu
školy). Pravidelně se také
zúčastňujeme různých
charitativních akcí – např. pomoc
pro Hospic v LTM, sbírka Život
dětem atd. Cílem všech těchto
projektů je rozšíření možností,
díky nimž děti získávají informace
a dovednosti klíčové pro život.

Naše škola také nabízí širokou
škálu zájmových činností – děti se
zde můžou přihlásit například na
kroužek atletiky, florbalu,
gymnastiky, chovatelství, robotiky
atd. Od září 2021 je také
připravena spolupráce naší školy
se ZUŠ Štětí – na naší škole
vznikne detašované pracoviště
ZUŠ (taneční obor). Také již
dlouhá léta úzce spolupracujeme
s DDM ve Štětí, MŠ (zápis,
přípravná třída), Labe Arénou
a Městskou knihovnou.
Samozřejmostí je podpora dětí se
specifickými poruchami učení
(dyslexie, dysgrafie atd.), tzv. DAP
i s logopedickými vadami. Mnoho
našich učitelů také vede podpůrné
kroužky (doučování) pro děti,
které potřebují více času na
procvičení či vstřebání látky – tyto
kroužky jsou otevírány dle
aktuálních potřeb žáků.
Usilujeme o bezpečné klima školy.
Každý žák je pro nás originální
osobností, proto preferujeme
individuální přístup a schopnost
empatie. Na bezpečné klima
Vašich dětí a jejich psychickou
pohodu tak kromě jednotlivých
vyučujících dohlížejí také 2

metodičky prevence, výchovná
poradkyně a školní psycholožka.
Fakultní škola
15. 2. 2021 rozhodlo kolegium
děkana Pedagogické fakulty UJEP
o zařazení Základní školy Štětí,
Ostrovní 300 mezi fakultní školy.
Úzká spolupráce s Pedagogickou
fakultou začala již v roce 2017,
kdy se naše škola stala tzv.
„spolupracující školou UJEP”. Na
tomto základě se naše škola
zúčastnila několika výzkumných
šetření, umožnila velkému
množství studentů vykonat
odbornou praxi a dokonce se
podařilo zapojit naši školu do
projektů vypsaných
Pedagogickou fakultou UJEP jako
je „Podpora rozvíjení
informatického myšlení”
a „Matematická gramotnost žáků
na II. stupni ZŠ”. Z této prestižní
události máme velikou radost
a znamená pro nás radostný
závazek další prohlubující
spolupráce s Univerzitou Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem.
Jiří Šlégl
ředitel ZŠ Ostrovní
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Představení: Základní umělecká škola
Základní umělecká škola ve
Štětí se může pochlubit
čtyřmi obory. Tři obory jsou
tradiční a zájem o jejich
studium je každoročně velký.
Jedná se o Literárně
dramatický obor, Hudební
a výtvarný obor. Novinkou
pro následující školní rok je
obor Taneční.
Literárně dramatický obor
ZUŠ
Co je to vlastně ten literárnědramatický obor? LDO – nebo jak
mu všichni tady říkáme dramaťák
– je mnohem víc, než by se na
první pohled mohlo zdát. Ano,
učíme se základy divadla a tvorby,
jevištního pohybu a správné
mluvy – takové, aby nám i divák v
poslední řadě za sloupem dobře
rozuměl. Učíme se, co to znamená
na někoho reagovat, jak správně
rozehrávat improvizace a jak na
jevišti podpořit svého hereckého
partnera tak, abychom nebyli
sólisti. Potkáváme se s učením
textu nazpaměť a vůbec s celou
stavbou divadelní hry a následně i
s potleskem diváků, když se nám
všechno povede, jak má. Žáci tu
nejsou jen loutkami vedené
uměleckými vizemi jejich učitele –
u nás je každý aspoň trochu

spisovatel, režisér, dramaturg
a herec.
Jak jsem říkal, dramaťák je ale
mnohem víc než to. Mimo
divadelních dovedností se tu děti
učí, jak se zbavit ostychu, který je
častokrát úplně zbytečný, jak se
prosadit a autenticky projevit před
ostatními bez toho, aby byly
souzeny a hlavně – což je možná
to nejdůležitější – jak
plnohodnotně fungovat ve
skupině různých lidí, ze kterých
často vzniknou přátelství na celý
život.
Taneční obor ZUŠ
Tanec je pohyb a pohyb je život.
ZUŠ Štětí otvírá od září 2021
taneční obor, který povede své
žáky k rozvoji jasnosti,
jednoznačnosti pohybu a vytvoří
široké pohybové spektrum. Budou
vytvořeny 3 skupiny dle věku (1.3.třída, 4.-6.třída, 7.-9.třída)
a setkávat se budeme na
detašovaném pracovišti, které se
nachází v prostorách 3.ZŠ
Ostrovní.
Žáci se v průběhu výuky seznámí
se stavbou i strukturou lidského
těla, zákonitostmi pohybu. Budou
vedeni k vnímání svého těla
v klidu i v pohybu tak, aby byl
vytvořen prostor pro práci

s tělem, vyjádření sebe sama pro
rozvoj individuality žáka i
umělecký projev. Budeme rozvíjet
psychomotoriku, seznámíme se s
historií tance, ochutnáme různé
taneční styly, jako jsou lidové
tance, společenské tance,
moderní tance, prvky baletu.
Důraz však bude kladen na
scénický tanec, který rozvíjí skrze
pohyb dětskou fantazii, tvořivost a
zároveň rozvíjí fyzické dovednosti.
Výtvarný obor ZUŠ
Pro žáky výtvarného oboru je již
čtvrtým rokem k dispozici
výtvarný ateliér. Velké vzdušné
prostory a zázemí pro inspirativní
tvorbu, kde se postupně žáci
seznamují s výtvarnými
technikami, novými postupy
a materiály. Učí se dívat, vnímat
viděné a výtvarně to následně
vyjádřit. Také se seznamují
s tvorbou umělců a vývojem
umění v jednotlivých etapách.
Nedílnou součástí je také práce
s chybou, vytrvalost
a překonávání překážek.
S dětmi pracujeme dlouhodobě
a soustavně několik let. Pro
někoho je to postupná příprava na
budoucí povolání, pro další
kreativní tvoření a relax.
Dbáme na individuální přístup

k žákům i k jejich tvorbě
a respektujeme jejich jinakost.
Snažíme se, aby v ateliéru bylo
bezpečné místo a žáci se cítili
dobře.
Hudební obor ZUŠ
Je zažité označení „hudebka”, ale
přitom hudební obor je jen jedním
ze čtyř oborů, ve kterých základní
umělecké vzdělání poskytujeme.
Počtem žáků je největší, což je
dané různorodostí hudebních
nástrojů, které vyučujeme: bicí
nástroje, klavír, elektronické
klávesové nástroje, kytara,
baskytara, zobcová flétna, příčná
flétna, akordeon, klarinet, trubka,
fagot, housle a také sólový a
sborový zpěv. Princip individuální
výuky, kdy je na hodině přítomen
s učitelem jen jeden žák, vede
k rychlejšímu osvojení ovládání
hudebního nástroje a řešení
případných strastí spojených
s výukou hry. Součástí výuky je
i začlenění žáků do kapel
a komorních souborů. Výsledkem
společné práce našich učitelů
s žáky jsou koncerty a vystoupení
při nejrůznějších příležitostech.
Jan Hrovatitsch,
ředitel ZUŠ
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ZŠ T. G. Masaryka získala
statut Fakultní školy
Kolegium děkana
Pedagogické fakulty UJEP v
pondělí 15. 2. 2021
odsouhlasilo udělení
statutu Fakultní škola
základní škole T. G.
masaryka ve Štětí.
Získáním tohoto statutu se
štětská základní škola stala
partnerem Pedagogické fakulty
Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně při zajištění kvalitního
vzdělávání studentů
bakalářských, magisterských a
doktorských studijních
programů, i při realizaci
projektů celoživotního
vzdělávání pedagogů,
vychovatelů a dalších
pedagogických pracovníků
z praxe.
Pedagogové tímto partnerstvím
získávají nadstandardní přístup
k informacím a ke vzdělávacím
programům real izovaným
fakultou, stávají se partnery
kateder, center a výzkumných

a pracovních týmů podílejících
se na přípravě budoucích
učitelů, vychovatelů a dalších
pedagogických pracovníků a na
řešení problémů v oblastech
pedagogického výzkumu.
„Fakulta nám pro naše záměry
může poskytnout své materiální
vybavení, spolupráce nám
umožní získávat ty nejlepší
absolventy fakulty pro výuku
v naší škole. Zároveň jsme rádi,
že jsme vyhověli náročným
kritériím, kterými je statut
fakultní školy podmíněn,”
uvedla ředitelka ZŠ T. G.
Masaryka Gabriela Hrušková.
(hoz)

ZŠ T. G. Masaryka ve Štětí.
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Ulicemi města Štětí: Požáry
Nejvíce se do historie města
zapsal požár z roku 1788.
Vypukl jedné listopadové noci
v domku na východním okraji
města při cestě na Chcebuz.
Příčinou bylo neopatrné
zacházení s loučí nádeníkem
Harmulou. Požár nemohl být
zlikvidován v zárodku, neboť
přilehlá stálá velká louže byla
zamrzlá. Silný vítr přenášel
plamen a jiskry na město a oheň
se rychle šířil. Většina objektů
měla tehdy střechy kryté
dřevěnými šindeli a slaměnými
došky. Stodoly, stojící mezi
domy, byly naplněny obilím
a představovaly tak ještě větší
nebezpečí. Za to, že nelehlo celé
popelem, vděčilo městečko
tomu, že se vítr utišil a záhy
přišla pomoc. Hasili tu obyvatelé
H o š t k y, v e d e n í s v ý m
primátorem, mnoho poddaných
z roudnického panství za řekou
s velkou stříkačkou a spousta
lidí z okolních vesnic. Přesto
shořelo 26 domů, 13 stodol
a množství dalších
hospodářských stavení. Teprve
tři roky starý kostel zůstal
naštěstí nezasažen. Celková

škoda byla odhadnuta na téměř
50 tisíc zlatých. Postiženým
nejprve pomohli šťastnější
spoluobčané a mělnická
vrchnost, pomoc přišla i z jiných
panství a úřadů, včetně
gubernia (zemské vlády). Městu
byla dále povolena sbírka
almužen v celé zemi. Zvláštní
příspěvek poskytli pražští
měšťané, otec a bratr nejvíce
poškozeného štětského
vinopalníka Hynka Hackela,
který přišel o dům, všechna
stavení i úrodu. Obrozenecké
divadlo na Koňském trhu
(Václavské náměstí), zvané
Bouda, provedlo benefiční
představení s názvem „Požár”,
jehož celý výtěžek měl být
poslán do Štětí. Nádeník
Harmula, který požár způsobil,
uprchl do Drážďan a po návratu
byl zatčen. Štětským
magistrátem byl odsouzen
k výprasku, ale krajský soud mu
trest zmírnil na čtrnáctidenní
práci pro obec. Stodoly nadále
nesměly být postaveny mezi
domy. Další zprávu nalézáme
v kronice města k roku 1947.
Tehdy panovalo v celé zemi

Hasičský vůz na Novém náměstí. Foto: archiv KIZ.

nezvyklé sucho a docházelo
k mnoha požárům. Častou
příčinou bylo projíždění vlaků,
tažených parními lokomotivami.
Tak vznikl i požár vinice
u strážního domku na trati mezi
Štětím a Hoštkou. Obrovský
požár lesa se objevil u Doks,
přičemž kouř z něj se valil i přes
Štětí. Toho roku vyhořela
v našem městě také stodola
s krmivem u tiskárny a shořel

i dřevěný barák u jirchárny.
V roce 1948 jsou zaznamenány
dva požáry u nádraží, pět
lesních požárů a dva ve městě.
Na konci roku zachvátil požár
budovu školy u kostela. Shořela
skoro celá střecha, byly zničeny
některé učebny a mnohé
vybavení. Událost vyvolala
velkou vlnu solidarity.
M. Plaček

Výlety za historií: Mělník – 2. část
Nejznámější postavou z dějin
tohoto místa je jistě svatá
Ludmila, babička svatého
Václava, jejž dle legend učila na
Levém Hradci číst a psát,
a kterou pro její víru nechala
zavraždit snacha Drahomíra.
Přibližme si fakta. Podle
středověkých kronik stával na
místě dnešního mělnického
zámku dřevěný hrad Pšov,
centrum rozsáhlého panství
slovanského kmene Pšovanů,
kteří sídlili mezi Labem a Jizerou
v době, kdy ještě území českého
státu nebylo sjednoceno pod
vládou knížat z rodu
Přemyslovců. Vypráví se také, že
poslední z pšovských vladyků
Slavibor dal svou dceru Ludmilu
za ženu přemyslovskému knížeti
Bořivojovi, který spolu s ní přijal
křesťanství. Dnes se má
poznatek o existenci rozdílných
slovanských kmenů u nás, jako
byli Pšované, Litoměřici,
Děčané, Lemuzi a další, za
překonaný a uvádí se, že šlo o lid
shodného etnického původu,
který však obýval různé sídelní
okrsky, roztroušené po tehdy
z větší části ještě souvisle

neosídleném území, v jejichž
středu stávala hradiště, z nichž
byla vykonávána hospodářská,
politická a vojenská správa.
Pšované tedy nebyli kmen, ale
obyvatelé území, spravovaného
z hradiště, snad zvaného Pšov.
Otázka názvu však také není
bezpečně doložena. A co se týče
konkrétních příběhů ze života
svaté Ludmily, jde také spíše
pouze o domněnky a pověsti než
o skutečná fakta. Prvním
movitým hmotným pramenem
ke středověkým dějinám
Mělníka je tzv. denár kněžny
Emmy. Jde o stříbrnou minci, na
níž jsou nápisy „EMMA REGINA”
a „CIVITAS MELNIC”. Tento
artefakt dokládá poznatek, že
v raném středověku nebyly
u nás mince raženy jen v Praze.
Víme o mincích, ražených na
slavníkovské Libici, Staré
Kouřimi, na Starém Plzenci nebo
v Litoměřicích. Kněžna Emma
byla manželkou Boleslava II.,
která zemřela roku 1006,
a z mince tedy vyplývá, že snad
již v této době patřil Mělník
manželkám českých panovníků.
Jde také o první záznam jména

Pohled na mělnické návrší. Foto: archiv KIZ.

„Mělník”. Ještě se zmíním
o stavební památce, ležící mimo
obvod středověkého města.
Jedná se o kostel sv. Ludmily na
bývalém Pražském předměstí.
Byl vystavěn roku 1583, zničen
roku 1631 Švédy a v roce 1673
o b n o v e n a r c h i t e k t e m F.
Ceresolou. V letech 1775 – 1880
zde byl městský hřbitov. Na jeho

místě je dnes zahrada
s dřevěnou zvonicí z roku 1906.
Na začátku 20. století byl kostel
rekonstruován. Váže se k němu
pověst, že byl postaven na
místě, kde přespala kněžna
Ludmila, již zdejší pohané
nechtěli vpustit do hradiště.
M. Plaček
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objektivem místních fotografů
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Novinář Jakub Pokorný: Strach jsem
Novinář Jakub Pokorný
byl u řady velkých kauz.
Jeho jmenovku jste mohli
vidět v deníku Mladá fronta
Dnes u případů Radovana
Krejčíře, Františka Mrázka
nebo kauzy tak zvaného
heparinového vraha.
Štětský rodák se dostal
k novinařině před více jak
dvaceti lety a stále u ní
zůstává. Aktuálně jako
editor nebo autor
populárních sloupků
Výletník, který přispívá do
přílohy MF Dnes zvané
Víkend. „Novinářem jsem
se stal k radosti všech
mých dětských učitelů,”
říká známý novinář
v rozhovoru pro březnový
Zpravodaj.
Jak jste se vlastně dostal
k novinařině?
Hlásil jsem se na tři vysoké
školy. Pedagogickou fakultu,
angličtinu na filozofické fakultě
a žurnalistiku. Vzali mě na
žurnalistiku. Tak jsem se stal
novinářem. K radosti všech
mých dětských učitelů.
Nefandili vám do role
pedagoga?
Rozmlouvali mi to. Paní
učitelka Řeháková mi říkala, že
budu buď politik, nebo obecní
blafoun. Zatím jsem se nestal
ani jedním z nich. Prozatím.
Takže máte ještě v plánu
politickou kariéru?
Nebo mohu být obecním
blafounem (smích).
Jaká byla cesta do Mladé
fronty?
V celku banální. Začínal jsem
v ústecké regionální příloze.
Tehdy jsem studoval vysokou
školu a hledal, kde si
přivydělat. A v Ústí hledali
redaktora a editora.
Beru otázku s ohledem na
to, že v devadesátých
letech byla MF Dnes top
mezi deníky.
To je Mladá fronta pořád.
Vnímal jsem to jako prestižní
místo. I když se skromností.
Byla to krajská redakce.
A jak došlo k přechodu do
centrální redakce v Praze?
To byl rok 2004. Řekl bych, že
vše šlo přirozeným postupem.
Koneckonců už jsem byl
v ústecké redakci šest let.
Začínal jsem v Praze psaním

o soudech a kriminalitě.
„Odseděl” jsem si v lavicích pro
veřejnost všechny zajímavé
a z dnešního pohledu možná
i legendární kauzy. Bohumil
Kulínský odsouzený za
zneužívání děvčat, Heparinový
vrah, lesní vrah, částečně jsem
psal i o Jiřím Kájínkovi.
Byl tohle typ žurnalistiky,
kterou jste chtěl dělat?
Úplně na začátku? Já chtěl být
hudebním recenzentem
(smích).

Spíš cítím, že lidé ty kauzy před
deseti, patnácti lety brali jako
důležité. Musíme brát, že
n ě k t e r é p ř í p a d y, t ř e b a
s Radovanem Krejčířem, už
měly přesah do politiky. Lidé se
o tyto kauzy víc zajímali. Dříve
vyšel článek, politik odstoupil.
Postupem času jsou Češi
obecně z kauz unavení. To platí
i pro dnešek. Možná je to
přirozený vývoj, třeba je to tak
správně.
Vnímáte, že společnost se

neudržíme.” To byli mistři
republiky v kickboxu. Tam jsem
strach pociťoval.
Myslel jsem spíš strach,
kdy vám může někdo
vyhrožovat kvůli věcem,
které zjišťujete?
Mě se týkal strach asi pouze
v tomto případu, v terénu.
Které téma bylo nejtěžší?
Dají li se vůbec tato témata
porovnávat.
Asi bych odpověděl skromně.
Nebyl jsem tehdy ten top, který

Novinář Jakub Pokorný psal o velkých kauzách. Nyní je autorem sloupků o cestování. Foto: archiv JP.

To jste se úplně odklonil.
K vraždám a soudům..
To se lidem stává, že se
odkloní. Teď píši tipy na výlet,
to je další odklon.
K nim se ještě dostaneme.
Byla některá z těch kauz
pro vás stěžejní?
Bylo zajímavé být u všeho. Být
u věcí, o kterých se mluví.
To má pak člověk co
vyprávět mezi přáteli?
Když se někdo zeptal, tak jsem
ochotně odpověděl. Na jednu
stranu nejsem ten typ, který
odejde z práce a už o ní nechce
mluvit, na druhou stranu
nejsem člověk, který by vše
vyprávěl na počkání.
Cítil jste tehdy, že
pracujete na důležitých
kauzách?

více věnuje internetovému
zpravodajství?
Já jsem tištěnými novinami
odkojený. Asi ale respektuji
i internetové články. Čtenáři se
na něj určitě stěhují víc.
Poměrně dost jste se
zabýval i vraždou
Františka Mrázka,
nepsaného šéfa podsvětí.
Neměl jste někdy strach
při zjišťování informací
o takových osobách?
Na rozdíl od kolegy Kmenty
jsem nikdy neobjevoval takové
věci, abych musel cítit strach.
Na druhou stranu, když jsme šli
s kolegy před vilu Radovana
Krejčíře v Černošicích po jeho
slavném úniku a tam stáli
bodyguardi a říkali: „Ještě
uděláte krok, tak se

by mohl vyšťourat něco, po
čem by se musel bát. Nejsem
Jaroslav Kmenta ani Janek
Kroupa.
Nemrzelo vás to, že
nevyšla pozice hudebního
recenzenta?
Když jsem dopisoval ještě před
Mladou frontou do
Litoměřického deníku, tak
jsem napsal i pár článků
o štětských kapelách. Malým
dílem jsem měl možnost si tu
práci vyzkoušet. A možná se dá
i říct, že mi to stačilo. Navíc mi
došlo, že i toto téma se může
stát rutinou, jako vše ostatní.
Co poradit mladým lidem
ze Štětí, jak se stát
novinářem v jednom
z nejprodávanějších
deníků?

ROZHOVOR
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měl jen před vilou Radovana Krejčíře
Jít se zeptat do novin, jestli
někoho nepotřebují na
výpomoc. Takový člověk
dostane nejjednodušší úkoly
napsat o počasí, nebo udělat
anketu. Pak člověk postupuje
dál. Není potřeba žádná škola.
Možná jen ta, která naučí
člověka číst a psát.
Chce to mít i trpělivost.
Dostat se od malých věcí
k větším?
Trpělivost? To jsou takové řeči.
Někdo má štěstí a jde mu to
rychle, někdo štěstí nemá.
Někdo se může stát hvězdou

pracovní povinnosti spjatý
se Štětskem?
Vracím se pravidelně za rodiči.
Zrovna dnes tam mířím.
Vracíte se rád do Štětí?
Určitě. Je to určitá nostalgie.
Mám tam pořád pár kamarádů.
Pořád je to místo, kde mám
každou ulici spojenou
s nějakým zážitkem. Tady jsem
sáňkoval, tady stál strážník,
který nám nadával, když jsem
si zkracoval cestu přes park.
Rád jsem měl Pochody
podzimním Štětím.
To se dostáváme k vašim

Texty vydal ve dvou knihách s názvem Výletník I. a II. Foto: archiv JP.

rychle.
Měl jste i vy štěstí?
Určitě jsem neměl smůlu.
Máte i po více jak dvaceti
letech sen psát o velké
kauze?
Sny jsou pořád. Já teď moc
tolik nepíšu. Jako editor dávám
dohromady stránky. Mám
pocit, že už jsem toho za
poslední dobu napsal dost.
Štětí a okolí
Jak moc jste i přes

sloupkům s názvem
Výletník?
Šlo o takovou shodu okolností.
Mimochodem, budeme mít
výročí sedm let, co sloupky
týden co týden vychází. Jel
jsem tehdy metrem z Anděla
n a S m í c h o v s k é n á d ra ž í
s kolegou, vedoucím přílohy
Víkend v MF Dnes. Říkal mi, že
plánuje novou podobu
magazínu, chtěl by více tipů na
výlety. Já zrovna přemýšlel, co
by mohlo být téma mé další
knihy a přitom si psal o svých

výletech tak zvaně do šuplíku.
Nikdy by mě nenapadlo, že to
potrvá sedm let. Udržet rubriku
jednoho člověka v novinách,
kde se každou dobu něco
mění. Navíc, že to získá
i podobu videa na idnes.cz,
fotky na instagramu a těch
knih. A brzo něčeho dalšího.
Co znamená něco dalšího?
Uvažuji, že by mohla vzniknout
internetová stránka, kde lidé
výlety najdou pohromadě.
Třeba jako je známá platforma
kaváren od Lukáše Hejlíka.
Kam byste pozval své
známé na Štětsku?
Určitě trasa ze Štětí do
Liběchova. Přes všechny ty
skalní útvary a vytesané reliéfy.
Je to i vaše oblíbené místo,
kam rád zamíříte?
Ano. Koneckonců jde o první
místo, kdy se člověk přenese
z města do přírody. Možná
bychom neměli zapomínat, že
náš, Štěťáků, je trochu i Říp.
Vidím na něj od svých rodičů
z balkonu. Za dvě hodiny by
tam člověk taky došel.
A město samotné?
Stačí mi procházka k mostu.
U Labe jsme měli zahrádku.
Díky sloupkům a dvěma
knihám Výletníku jste toho
procestoval dost po celé
republice. Které místo vás
nejvíce zasáhlo?
Lázně Libverda a Hejnice. To
souvisí s tím, že štětská
papírna tam měla podnikovou
chalupu. Tam jsem jezdil rád.
Navíc když mi tam tehdy půjčili
knížku o Jizerských horách.
Myslím, že spousta lidí ze Štětí
na to velmi rádo vzpomíná.
Napsal jste i knihu o Karlu
Hynku Máchovi. Znamená
to, že ten kraj a blízkou
Chráněnou krajinnou
oblast máte rád?
Spíš bych se nebál říct, že
nejraději mám právě zmíněné
Jizerské hory. Člověka tam
p r o v á z í t a ko v é z v l á š t n í
tajemno.
A co vás zaujalo na
Máchovi?
Taky byl turista (smích).
Zajímal mne ten příběh. Mácha
byl z dnešního pohledu
rocková hvězda.
Pavel Hoznédl
DALŠÍ INFO W W W

Jakub Pokorný
Od roku 1998 pracuje v MF
DNES, zabýval se policií
a kriminalitou, na rok si
odskočil do iDNES.cz, nyní
pracuje v MF DNES jako
editor a přispívá
pravidelnými sloupky
Výletník do přílohy MF Dnes Víkend. Je autorem knihy
o K. H. Máchovi a své
sloupky vydal i knižně
s názvem Výletník I.
a Výletník II. Vystudoval
masovou komunikaci na
Fakultě sociálních věd
Univerzity Karlovy.

Seriál: Rozhovory Osobnosti Štětska
Duben: Luboš Hudec –
filmový střihač
Květen: David Fiala –
řezbář
Červen: Jiří Lhotský –
dirigent
Červenec – Srpen: Michal
Nešvara – cestovatel
Září: Josef Pecinovský –
spisovatel
Říjen: Tomáš Hašler –
fotbalový trenér
Listopad: Tomáš Šabatka manažer
Prosinec: Petr Baťa
Kundrát hudebník, malíř
Leden 2021: Eva
Hudečková spisovatelka
Únor 2021: Václav
Chalupaveslař, hoteliér
Březen 2021: Jakub
Pokorný novinář
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Novinky Infocentra a hra: QR Caching
Informační centrum ve Štětí
je kvůli vládním nařízením a
pandemické situaci s
koronavirem uzavřené,
nicméně se připravuje na
další turistickou sezonu v
roce 2021. Přichystalo
několik novinek k prodeji a
ve spolupráci s Kulturním
střediskem chystá
i naučnou soutěž.
Novinky Informačního
centra
První z novinek Informačního
centra jsou nové turistické
materiály, které přinášejí
zajímavé informace o místních
částech, tedy vesničkách regionu
Štětsko. „Jedná se
o letáky,
které představí všech devět
místních částí, tedy Brocno,
C h c e b u z , Ú j e z d , Ve s e l í ,
Čakovice, Radouň, Počeplice,
Hněvice a Stračí. Jejich
zajímavosti a místa, která by
mohla turisty zajímat,” uvedl
pracovník komunikace štětského
úřadu Pavel Hoznédl.
Na letácích se podílel štětský
historik a badatel Miroslav
Plaček, který je autorem textů

v informačních letácích. Na
grafické podobě materiálů se
podílely pracovnice
Informačního centra
a Kulturního střediska.
Radost nejmenším určitě udělá
nové Loupežnické pexeso
s celou partou loupežníka Štětky.
K dispozici budou i nové
u p o m í n k o v é p ř e d m ě ty –
plechové hrnečky, štítky na hůl
nebo sada nových pohledů
z regionu.
Malý prázdninový QR
Caching
Kulturní středisko ve spolupráci
s Informačním centrem
připravilo na březnové jarní
prázdniny Malý prázdninový QR
Caching. Tedy hru, při které bude
za úkol hledat a skenovat QR
kódy pomocí chytrého telefonu.
S o u č á s t í b u d o u
i soutěžní otázky s historickou
tématikou. První kód, kterým
mohou soutěžící začít hru, je
k náhledu na plakátu vedle
tohoto článku nebo na
výlepových plochách KIZ Štětí.
(hoz)
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Univerzita třetího věku
vyučuje distančně
Letní semestr Univerzity
třetího věku se rozjel i ve
Štětí. Městská knihovna,
Zdravé město Štětí a MA21
ve spolupráci s Českou
zemědělskou univerzitou
otevřely distančně výuku
pro seniory.
Studenti si vybrali ke studii dvě
témata – Lesnictví a Mistři
evropského barokního malířství
17. století. Dohromady se na
obě témata přihlásilo celkem
čtyřicet studentů. „Situace je
taková, že studenti budou
muset studovat doma,
distančně. Zápis probíhal
v k n i h ov n ě z a p ř í s n ý c h
hygienických opatření,” uvedla
z a o rg a n i z á t o r y ve d o u c í
M ě s t s k é k n i h ov ny Iva n a
Roubíčková.
Semestr je rozdělen na šest
přednášek zakončených dílčím
testem a nakonec testem
z á v ě re č n ý m . Ku r z M i s t ř i
evropského barokního malířství
17. století je věnován životu

a dílu šesti nejvýznamnějších
osobností evropské malířské
scény 17. století, kteří se
nesmazatelně vryli do
světových dějin umění a jeho
cena je 300 korun. Kurz
Lesnictví obnáší vše od obecné
roviny, až k jednotlivým
specifikacím a specializacím
s důrazem na význam půdy jako
skutečného základu trvalých
produkčních podmínek lesa
a jeho cena je 200 korun.
Pokud se situace s opatřeními
k nemoci Covid-19 bude vyvíjet
optimisticky, mohli by se
studenti vrátit k prezenční
formě studia. „Máme přislíbeno
od děkana fakulty, že nebudou
ošizeni o promoci. Ta by mohla
proběhnout ke konci letošního
roku, nebo na začátku roku
příštího,” dodala vedoucí
knihovny Ivana Roubíčková.
(hoz)
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Nominace na Sportovce města Štětí
Město Štětí bude hledat
nejlepšího sportovce i za
rok 2020. V březnovém
vydání Zpravodaje města
Štětí naleznete Nominační
list. Máte svého favorita?
Nominujte ho!
Město Štětí hledá nejlepší
sportovce v žákovských,
dorosteneckých, dospělých
kategoriích, trenéra, kolektiv
a osobnost. Vše za kalendářní
rok 2020. Ten byl poznamenaný
koronavirovými opatřeními,
nicméně i přes ně se sportovní
aktivity úplně nezastavily.
Celá anketa začíná tento měsíc,
tedy v březnu. Nominační list,
který je součástí tohoto vydání
Zpravodaje, je vstupem do
výběru nejlepšího sportovce.
Důležité je vyplnění všech
povinných informací listu kategorie, iniciály sportovce
a hlavně úspěchy, kterých
v minulém roce dosáhl.
Důležité jsou i kontaktní údaje
na nominovaného i samotného
nominanta. Nesmí chybět ani

souhlas nominovaného
sportovce. „Uvažovali jsme
o drobných změnách
v uvedených kategoriích.
Nakonec k nim nedošlo a anketa
a je tedy stejná jako v minulých
letech,” uvedl předseda Komise
pro sport a volný čas Václav
Novotný.
Jak dále „nakládat” s nominací?
Po vyplnění nominačního listu
ho mohou občané vhodit do
sběrných nádob, ty budou na
Podatelně Městského úřadu ve
Štětí, v „okýnku” Městské
knihovny a odevzdat jej budou
moci i do poštovní schránky
Informačního centra.
Z nominačních listů bude
v y t v o ř e n s e z n a m
nominovaných, pro ně se bude
následně hlasovat během
května. „Samotné hlasování
proběhne jak v papírové
podobě, tak i elektronicky přes
w e b o v é s t r á n k y m ě s t a ,”
informoval pracovník
komunikace štětského úřadu
Pavel Hoznédl.
Vyhlášení Sportovce roku 2020

Loňští vítězové - M. Šmejkal, M. Holoubek a A. Budinová. Foto: archiv

města Štětí pak proběhne dle
aktuální hygienické situace. Za
loňský rok ho museli pořadatelé
posunout až na prosinec.
„Budeme reagovat na vývoj
pandemie a na nařízení vlády.

Vítězové se jistě veškeré
informace včas dozvědí,”
ubezpečil šéf sportovní
a volnočasové komise Václav
Novotný. (hoz)
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Základní škola Školní uspěla v Česko vesluje
Základní škola ve Školní
ulici uspěla ve veslařské
akci Školní ligy projektu
Česko vesluje. A úspěšní
mladí sportovci tak dostali
cenu v kategorii "Základní
škola s nejvyšším počtem
bodů " za uplynulou sezónu
– nový veslařský trenažér.
Oceněná Základní škola ve
Školní ulici je první štětskou
školou, která se může pyšnit
těmito výsledky. Navzdory
tomu, že škola doposud
nedisponovala vlastními
trenažery, vyvinula v rámci
spolupráce s Labe arénou
aktivitu k zajištění trenažerů na
dobu nutnou k tréninku a odjetí
závodu. Místní tým překvapil
svými výsledky a bude náležitě
odměněn veslovacím
trenažerem.
„Z takového úspěchu naší školy
máme obrovskou radost. I když
nemáme žádné zázemí, díky
zapůjčeným trenažérům se
i naši žáci mohli do této akce
zapojit. Jsme rádi, že tuto
příležitost dostali. Děkuji jim za
parádní výkon a vyučujícím

tělesné výchovy za skvělou
motivaci. Věřím, že se této
aktivitě nevěnovali naposledy
a že podobné akce přivedou
více dětí k pravidelnému
sportování,” uvedl při předávání
ceny ředitel školy Alexandr
Petrišče.
Cenu zástupcům školy předal
na konci ledna letošního roku
úspěšný český olympionik ve
veslování Lukáš Helešic.
Sezóna Školní ligy projektu
Česko vesluje za období 2019 20 byla sice přerušena
covidovými opatřeními, ale
ještě před tím stihly zapojené
školy odveslovat několik kol.
Škol bylo celkem 54, z toho 34
základních škol a 20 školských
zařízení typu gymnázium,
střední nebo vyšší odborná
škola. Vyhodnocování se kvůli
zkrácené sezóně řídilo body,
které byly získány v soutěži 4
členných družstev. Vyhlášeno
bylo 6 kategorií. Absolutní
vítězství už potřetí obhájilo
Gymnázium a Střední odborná
škola Klášterec nad Ohří se 7
046 bodů za kategorii ZŠ a 14
034 bodů za SŠ. (hoz)

Škola obdržela nový veslařský trenažér. Foto: Česko vesluje.
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"Od života pro sebe jsi nic
nežádala, vše jen pro své
děti, rodinu, své zlaté srdce
jsi nám dala, kéž Bůh odmění
Tvou velkou lásky zásluhu.”
Dne 1.března 2021 to bude 5
let, 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,
Natálkou a Beatkou, Lucka
s Davidem a Vojtíškem,
Martina s Lubošem
a Terezkou.
„Stále je v našich srdcích.”
13.března uplyne 25 let, co
nás opustil pan Antonín Fetr.
Všem přátelům a známým
děkují za tichou vzpomínku
manželka, syn a vnučka.

co odjel na nekonečnou vodu
pan Karel Tyle. Za tichou
vzpomínku děkuje rodina.
„Kdo byl milován, nebude
nikdy zapomenut.” Dne 9.
března 2021 tomu bude již 14
smutných let, co bez slůvka
rozloučení odešel do
nebeského království náš
milovaný syn, bratr, žák Filda
Kohout. S nesmírnou bolestí,
láskou, úctou stále na jeho
dětský smích, dobrou duši,
vzpomínají Iveta, maminka,
Lucka a David, sourozenci,
Slavomil strýc, zarmoucená
rodina Kohoutova.
Dne 28.brezna uplynou
dlouhé 2 roky, kdy nás
navždy opustil pan Ladislav
Kubánek. Stále vzpomíná
zarmoucena rodina.

20. 3. 2021 to bude již 9 let,
INZERCE
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