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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Vážení čtenáři,
po dvouměsíční odmlce dostáváte opět do
rukou další číslo Zpravodaje. Uvnitř naleznete mnoho zajímavých informací o připravovaných akcích a projektech ve
městě. Léto, které pro většinu lidí znamená rekreaci, zasloužený odpočinek a příjemné nicnedělání na dovolené, se pro
naše město neslo ve znamení práce. A ekologie! Započala například rekonstrukce
Základní školy v Ostrovní ulici, která má za
cíl snížit energetickou náročnost budov
této školy. Jedná se hlavně o zateplení
pláště budov a výměnu oken. Projekt je z
85% spolufinancován z Evropského fondu
pro regionální rozvoj, z 5% Státním fondem životního prostředí a zbylých 10%
výdajů bude hradit město. V průběhu
prázdnin proběhla také proměna školního
hřiště v areálu Základní školy ve Školní ulici. Až se po něm v teplých zářijových
dnech rozeběhnou školáci, jistě ocení
nové, moderní povrchy. Rozběhla se také
rekonstrukce chodníků ve Stračenské ulici, ke které na podzim přibudou nová parkovací místa u věžových domů.
Léto je tedy pomalu za námi, přichází podzim. Děti zase nasadí školní brašny, a nám
dospělým, nezbude, než se těšit na pár

dnů volna přes Vánoce. Jak si čekání zpříjemnit? Třeba návštěvou kina, které se
znovu otevře po částečné rekonstrukci.
Díky přispění Fondu pro rozvoj české kinematografie se můžete těšit například na
skoro polovinu nových sedadel. K většímu
přestavění kina se chystáme příští rok.
Dětem se také bude jistě zamlouvat chystané nové hřiště v areálu Alšovy a Mánesovy ulice, kde naleznou speciální koutek
mladší i starší děti. Už teď se na vítězné
návrhy můžete podívat, stačí rozevřít naše
periodikum!
A určitě se přijďte v sobotu 12. září bavit na
tradiční jarmark! Naše město slaví 460 let
od udělení městské pečeti a erbu králem
Ferdinandem I. Habsburským. Do jeho
dob se budete moci alespoň symbolicky
přenést zakoupením ručně ražené pamětní mince. Po návratu z prázdnin dětem
neuškodí připomenout, že město není statek u babičky a denně se musí potýkat s
ohrožením, které pro ně představují frekventované silnice. Dospělí se mohou
dozvědět spoustu zajímavých informací o
klimatu a zdravém životním stylu, a všichni
dohromady se dobře pobaví při bohatém
programu. Kdy? V rámci Evropského
týdne mobility 16. – 22. září! Zkrátka a jednoduše – září není příliš oblíbený měsíc.
Letní radovánky končí, a přichází studený
podzim. Na toto období se lze ale dívat i
jinak. Jako na dobu, kdy listy kolem Labe
zezlátnou a zčervenají, a vlahý vzduch
bude zvát k dlouhým procházkám anebo k
účasti na všech akcích, které pro zpříjemnění podzimu chystá město. Nechť se vám
podzim vydaří, ať již nastupujete do školy,
nebo se jen vracíte po dovolené do
zaměstnání!
Petr Domorázek, místostarosta

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
Den 28. září byl prohlášen státní svátkem a
my si připomínáme výročí smrti knížete Václava – patrona české země. Kníže Václav byl
synem knížete Vratislava a Drahomíry. Jeho
prarodiče byli přemyslovský kníže Bořivoj a
svatá Ludmila. Kníže Václav byl zbožným a
vzdělaným panovníkem, četl nejen latinské,
ale i řecké a slovanské knihy. Za jeho panování došlo k sjednocení značné části země
pod vládou rodu Přemyslova. V průběhu
celých českých dějin byl a je hlavním symbolem české státnosti. Zvláště to bylo vyjádřeno za vlády císaře Karla IV., který považoval
knížete Václava za garanta českého státu
„svatováclavská koruna, země koruny svatováclavské“. I Husité si neobyčejně vážili
Václavovy osobnosti. Považovali knížete

Václava za ochránce české země i českého
vojska a za garanta křesťanství v Čechách.
V dalších letech se dostal do sporu se svým
mladším bratrem Boleslavem a skupinou velmožů soustřeďujících se kolem něj. Spor
nakonec vyvrcholil spiknutím a zdařilým atentátem. Boleslav pozval Václava pod záminkou vysvěcení nového kostela na svůj hrad
pojmenovaný Boleslav. Kníže, přestože byl
varován se dostavil na slavnostní hostinu.
Druhý den, 28. září, v časných ranních hodinách se dostavil na ranní mši a u dveří boleslavského kostela byl přepadem spiklenci v
čele s Boleslavem a zavražděn. Zavražděni
byli i členové Václavovy družiny. Část ostatků je uložena na Pražském hradě v katedrále
sv. Víta.

RYCHLÉ ZPRÁVY
Ve dnech v úterý 29. a středu 30. září
proběhnou v sále Kulturního střediska města
Štětí veřejné dražby šestice bytů. Dražební
vyhlášky bytových jednotek jsou k dispozici k
nahlédnutí buď v Agentuře GARANT s.r.o. v
Litoměřicích, nebo na adrese:
www.centralniadresa.cz.
Obchodní 546/11 (3+1) 74,6 m2
2
Radouňská 587/14 (3+1) 69,4 m
2
Chcebuz 63/1 (2+1) 60,4 m
2
U Stadionu 484/1 (2+1) 74,7 m
2
Školní 498/2 (2+1) 46,3 m
2
ČS Armády 507/21 (2+0) 44 m
V parku u Mírového náměstí bude již brzy
revitalizováno dětské hřiště. „Současný stav
prolézaček po léta nevyhovuje dosavadním
standardům. Nahrazeny budou bezpečnějšími
modely,“ sdělila Monika Tydrichová, vedoucí
odboru MHaD.
Informační brožury, mapy, knihy o historii
FEDO, nové pohlednice, a další podobné
vychytávky tvoří součást projektu Zvýšení
atraktivity Štětska pro cestovní ruch. Městu
byla na realizaci schválena dotace ve výši 4,4
milionu korun ze strukturálního fondu EU.
Cílem finanční podpory je rozvoj cestovního
ruchu v celém regionu Štětska. Sem kromě
místních částí města spadají ještě Račice a
Snědovice.
Ředitel veslařského areálu Zdeněk Pecka
zveřejnil záměr přejmenovat světově známé
Sportcentrum Račice. Svou vizi sdělil
zastupitelstvu města Štětí při projednávání
podpory pro Mistrovství světa do 23 let ve
veslování. Veslařskému svazu byl přidělen z
městské pokladny půl milionu korun jako
příspěvek na realizaci závodů. Na základě
vzájemné spolupráce města a areálu by se
napříště mělo v názvu skloňovat Štětí.
U bývalé koželužny ve Štětí, za Chcebuzí, před
Hněvicemi a také v Počeplicích se při cestě
motorovým vozidlem dozvíte, jakou rychlostí
právě jedete. Město se zařadilo mezi obce,
které radarů využívají. Tato měřící zařízení
ukládají data k pozdějšímu zpracování. V
příštím zpravodaji zveřejníme statistiky ze
získaných údajů.
Celoevropská osvětová akce „Evropský týden
mobility“ se v měsíci září odehraje v našem
městě. Mezinárodní kampaň si vytyčila několik
jasných cílů, jako například zvýšení bezpečí
účastníků dopravy na silnicích, a to formou
zábavných činností. Se stejnými záměry
přichází i městský úřad. Na Novém náměstí se
uskuteční tucet všelijakých zajímavých akcí.
Muži zákona prověří znalosti předpisů mladých
cyklistů na improvizované dopravní dráze, či
předvedou cvičeného psa. Odvážní ocení
simulátory nárazu a překlápění auta. Jak
vypadají častá zranění na cestách a jak je
ošetřit, předvede mládež Červeného kříže.
Vysokozdvižná plošina, spinningový závod a
desítka dalších ukázek a atrakcí, taková je
nabídka Evropského týdne mobility ve Štětí.

PANÍ HRNČÍŘOVÁ BODOVALA V PELHŘIMOVĚ
Miluše Hrnčířová z Hněvic zvládá i se svým
těžkým zdravotním postižením (má amputovanou ruku v lokti a na druhé ruce pouze
tři prsty) ruční výrobu miniaturních hraček z
korálků. Tři ploché andělíčky o výšce 31
mm zhotovené z 80 korálků o průměru 1
mm vyrobila za 31 minut. Trojrozměrnou
postavu anděla o výšce 43 mm a se suknicí
o průměru 24 cm z 260 korálků vyrobila za
50 minut. Rekordu bylo dosaženo v rámci
18. ročníku mezinárodního festivalu Pelhřimov-město rekordů.
Rozhodnutí padlo 13. června 2009 na Galavečeru v Pelhřimově a paní Hrnčířová byla
oceněna z pěti nejlepších nominovaných
žen prvním místem, získala ocenění
„Rekordman roku 2009“!
Jak říká její „patronka“ paní Eva Reifová,
předsedkyně klubu Svazu tělesně postižených v ČR, z místní organizace ve Štětí,

paní Hrnčířovou ani nepřízeň osudu neporazí. Je cílevědomá, šikovná, pro každého
má dobré slovo a srší humorem. Zdravotně
postiženým dětem každý rok předává sponzorský dar na sportovní hry a Den dětí.
Právě vzhledem k jejímu handicapu je obdivuhodné, co vše již dokázala. Ve volném
čase kromě výroby korálkových figurek háčkuje a vytváří neopakovatelnou kolekci
oděvů pro panenky. Kromě již zmíněné
ceny v Pelhřimově získala paní Hrnčířová
diplom za opis textu několika způsoby, mezi
nimiž nechybělo psaní zrcadlově, zprava
doleva a vlastní znakové písmo.
O posledně zmíněné dovednosti se měli
možnost na vlastní oči přesvědčit i radní
Ústeckého kraje Jana Ryšánková a představitelé města Štětí, starostka Zdena
Rulíšková a Petr Domorázek, kteří společně
setkání s paní Hrnčířovou a Evou Reifovou

zorganizovali. Zástupci města i kraje předali
oběma dámám malé dárky a poděkovali jim
za vzornou reprezentaci v soutěži. Setkání
bylo dle slov všech účastníků příjemné a
paní Hrnčířová stačila za krátkou chvilku
nakazit přítomné svou nevyčerpatelnou
energií a dobrou náladou.
red

Veřejná sbírka ve Štětí podpořila povodňovou oblast
Materiální a finanční podpora přišla i ze Štětí. Městský úřad ve spolupráci se Sborem
dobrovolných hasičů uspořádal na počátku
července veřejnou sbírku nejnutnějších
věcí potřebných v oblasti zasažené povodní. Na dvůr hasičské stanice občané nosili
pracovní nářadí užitečné k odklízení škod,
dále čisticí prostředky, dezinfekce nebo
balené vody. V pondělí 6. července byl
náklad odvezen do obce Jeseník nad
Odrou v Moravskoslezském kraji.
Velká voda zde devastovala ulice a domy
poprvé v roce 1997, tentokrát byly následky

opět katastrofální. „Odstraňování znatelných následků bude trvat asi hodně dlouho,“ potvrdil situaci Ivo Šach, velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů Štětí. Likvidovat škody po povodňové vlně pomáhalo
na místě také 200 příslušníků vojenské brigády. V závěru srpna jednala Rada města o
zaslání finanční podpory. „Peněžité dary v
celkové výši 60 tisíc byly schváleny následujícím městům a obcím: Nový Jičín, Jeseník nad Odrou a Životice u Nového Jičína,“
informoval Petr Domorázek, místostarosta
města.
fj

SMS InfoKanál
městský rozhlas v mobilu
Pro přihlášení odešlete textovou zprávu
ve tvaru:
IK STETI REG T1
pro občany s trvalým pobytem na území
města Štětí
IK STETI REG T2
pro občany s trvalým pobytem na území
místní části Brocno, Čakovice, Hněvice,
Chcebuz, Počeplice, Radouň, Stračí,
Újezd, Veselí
na telefonní číslo 605 733 680

TOUR DE TEXAS

ZEBRY V NOVÉM
Zvýšení bezpečnosti chodců na pozemních komunikacích je jednou z priorit
města. Současný stav přechodů pro
chodce ve městě nevyhovuje bezpečnostním požadavkům dnešní doby, a
tudíž se plánuje technické zdokonalení
těch nejpoužívanějších. Vytipováno bylo
prozatím dvanáct zeber. „Původně jich
bylo v plánu sedmnáct, ale pět se nám
nepovede zrealizovat kvůli převodu
vlastnických práv,“ vysvětlovala Monika
Tydrichová, vedoucí odboru MHaD.
Změny si totiž vyžadují zásah do vzdálenějších míst od komunikací, tam pozemky města v několika případech nesahají.
Rekonstrukce zahrnuje přisvětlení přechodů párem lamp. Dále jsou zvýrazněny bílé povrchové pruhy, důležité především v nočních hodinách. Chodec
nasvětlený lampami pak znatelně kontrastuje s tmavším okolím.
fj
HELMA Tisk, s.r.o.
U Pekařky 5, 180 00 Praha 8
kontakt: Radek Žák
tel: 602 548 980
e-mail: zak@helma.cz

První srpnovou sobotu připravilo KS Štětí
společně s Ervínem Gorolem vyjížďku na
kolech po štětském regionu nazvanou Tour
de Texas. Pro účastníky vyjížďky připravili
pořadatelé tři různé trasy, při kterých nešlo o
to, za jak dlouho se projedou a kdo zvítězí,
ale o výlet, při kterém se zúčastnění seznámí s přírodou, památkami a obcemi ve Štětském regionu. Nejmenší cyklisté společně s
rodiči zdolávali patnáctikilometrovou trasu s
výjezdem k Mariánské kapli nad Stračím,
sjezdem do Ješovic, a pak podél železniční
tratě zpět do Stračí a Štětí. Tuto trasu zdolala i nejstarší účastnice vyjížďky, šestasedmdesátiletá paní Dlouhá z Černěvse!
Další trasy 30 a 50 km vedly také přes Stračí, okolo Mariánské kaple na Brocno, Chcebuz, Újezd, přes les do Sukorad a Velkého
Hubenova, kde byla v příjemné restauraci
přestávka s občerstvením. Po odpočinku
pokračovala jedna skupina přes Snědovice
a Radouň do Štětí, ti zdatnější pokračovali
lesem na Robeč, Julčín, do Malešova, Čakovic, Radouně a Štětí. Po příjezdu do cíle na
všechny účastníky, kterých bylo okolo stovky, čekal guláš s rohlíkem a večer se Zpívánkami. Bylo překrásné počasí a výlet se
podařil. Jménem pořadatelů děkuji všem
účastníkům vyjížďky, a za rok se těšíme na
viděnou.
Kulhánek Radek
2

Pro odhlášení odešlete textovou zprávu
ve tvaru:
IK STETI ODREG

Nevědí, nebo se obávají?
Že se za budovou podniku Synot v Družstevní ulici nachází plocha vhodná k zaparkování vozidla, mnoho řidičů neví. A pokud o
ní vědí, obávají se zlodějů. „Na základě
požadavků občanů jsme v tomto místě již
minulý rok zřídili novou lampu veřejného
osvětlení,“ sdělil Petr Domorázek, místostarosta města Štětí. Ani tento krok mnohé majitele aut nepřesvědčil, aby příležitosti k parkování využívali. „Od montáže dopravní
značky označující parkoviště jsme upustili,
zákon totiž stanovuje poměrně náročné podmínky pro nová parkoviště a ty tato manipulační plocha nesplňuje, nicméně i bez tohoto označení je možné plochu k parkování
využívat, “ dodává místostarosta. Podmínkou pro nová parkoviště je totiž lapol – odlučovač ropných látek -, to znamená poměrně
velké stavební úpravy a finanční náklady.
Zvýšení bezpečnosti v těchto místech slibuje plánovaná instalace bezpečnostní kamery. „Kamera sem bude nainstalována tak,
aby byly v zorném poli hned tři blízká parkoviště,“ řekl Jiří Hykl, ředitel městské policie.
fj

ZHODNOCENÍ MINULÉHO SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU
ních, ať už funkcionářů svazu nebo ostatních oddílů, je to také ceněno. Největší pochvalu zaslouží trenéři Karel Zuna, Jiří Ransdorf,
Miroslav Hašler, Ivan Baka, Štefan Juriga, Karel Zavřel, Radek Švejdar, Jiří Jakl, Václav Podhorský, René Hrdlička a Ladislav Kotek.
Mužstva reprezentují svůj oddíl na nejvyšší úrovni a jsou vzornými
reprezentanty města, ale i závodu pod jehož názvem hrají o mistrovské body.

Začátek roku 2009 byl pro všechna mužstva fotbalového oddílu
velmi bohatý. Zimní příprava probíhala jak v těžkých klimatických
podmínkách na městském stadionu, tak i na umělých trávnících v
blízkém okolí. V Roudnici n. L., na Mělníku a Brozanech. Velké
množství času kolektivy věnovaly přípravě v tělocvičně a posilovně
na 3. ZŠ. Zpestřením bylo i soustředění pro všechny kategorie ve
Sloupu v Čechách. Pak již začaly mistrovské soutěže. Výsledky jednotlivých mužstev byly rozdílné. Mužstvo dospělých skončilo na 14.
místě a až do předposledního kola nebylo jisté, zda budou v krajském přeboru k vidění i v příštím roce. Podařilo se a cíl záchrany byl
splněn. Největší radost byla z výsledků dorostu, na jejichž činnost
je oddíl pyšný. Hlavně ti starší byli po loňském roce nabuzeni a rozhodnuti pokusit se zvítězit v krajském přeboru a docílit historického
úspěchu v podobě postupu do dorostenecké divize. Nakonec se to
nepodařilo a postup si vybojovala fotbalová akademie z Mostu.
Vůbec špatně si nevedli ani mladší dorostenci. Páté místo v tabulce
nasvědčuje, že na několik příštích let je o dorostenecké kategorie ve
Štětí postaráno. Hlavně neztratit chuť, zachovat stávající podmínky
a výsledky budou dobré. Méně radosti na konci sezóny byla v obou
žákovských kategoriích. Mladší a starší žáci, účastníci krajského
přeboru Ústeckého kraje, skončili na posledních místech a sestoupili o soutěž níže. Dvě mužstva přípravek hrála okresní přebor. Starší poráželi všechny, kdo se jim postavil do cesty. Mladší se v úvodních turnajích sehrávali, ale na konci jara 2009 už hráli také o příčky
nejvyšší. Výsledkem je krásný postup do krajského přeboru.
Začátek příštího ročníku se blíží mílovými kroky. V soutěži je 7 mužstev z nichž 6 bude hrát krajský přebor. Při hodnocení oddílů v
Ústeckém kraji patří Štětí k těm nejlepším. Na společných setká-

Milan Plíšek, sekretář SK Mondi Štětí

Pozvánka na fotbalová utkání na Městském stadionu ve Štětí
sobota

5.9.2009

neděle

6.9.2009

sobota

12.9.2009

neděle

13.9.2009

10:15
12:30

SK SIAD Bílina

Starší dorost
Mladší dorost

10:00

FK Rumburk

Starší žáci

12:00

FK Libochovice

Mladší žáci

10:15

FK Slavoj Žatec

Dospělí

13:00

FK Lovochemie Lovosice

Mladší žáci

10:00

TJ Krupka

10:15

sobota

19.9.2009

neděle

20.9.2009

10:00

SK Sokol Brozany

Starší žáci

středa

23.9.2009

16:30

TJ Svádov-Olšinky

Starší žáci

sobota

26.9.2009

10:15

SK SIAD Bílina

Dospělí

13:00

FK Bechlín

Mladší žáci

neděle

27.9.2009

10:00

FK Ravel Junior Ústí n.L.

Přípravka

12:30

SK Sokol Brozany

Přípravka
Starší dorost
Mladší dorost

PAVOUK POKOUSAL MUŽE, OCHRNULA MU PAŽE PŘIBUDOU NOVÁ HŘIŠTĚ
V obci Počeplice byl v úterý 4. srpna nalezen jedovatý pavouk. Samička Zápřednice
jedovaté kousla na místním dětském hřišti
do prstu muže, u kterého následně došlo k
úplnému znecitlivění horní končetiny.
Postižený okamžitě zareagoval a pavouka
odchytil, přičemž vyhledal zdravotnickou
pomoc. Muž nebyl v ohrožení života, tento
druh pavouka totiž není smrtelně jedovatý.
Muž následně oznámil veškeré skutečnosti
Městskému úřadu ve Štětí. Městští strážníci situaci monitorují. „Tito pavouci se ve
zdejších lokalitách hojně rozmnožují, především v Polabí. Jedním z důvodů jejich
expanze odborníci vidí globální oteplování,“ řekl Jiří Hykl, ředitel městské policie ve
Štětí.
Pavouk se nalézá především ukrytý v kokonech na stéblech rostlin, nejčastější výskyt
kolonií je ve vysoké trávě. Pohybuje se
velmi pomalu. Sám od sebe neútočí. Do
Čech se rozšířil z Německa, na Moravu z
Rakouska. V případě pokousání není třeba
panikařit, ve většině případů následky
samy odezní.

„Naše opatření bude hlavě informovat
veřejnost o výskytu pavouka v okolí a lokalitě Polabí. O plošných deratizacích neuvažujeme, s výskytem je nutné počítat,“ dodal
Jiří Hykl.
O osudu nalezené samičky již bylo rozhodnuto. Zájem projevilo Národní muzeum v
Praze.

Vzpomínáte ještě na dokument Strategie
rozvoje města? V rámci dlouhodobého plnění této rozvojové vize se v září začne měnit
tvářnost stávajících dětských hřišť v Alšově
ulici. Přestárlá a nudná pískoviště se již brzy
konečně promění ve skvělé multifunkční plochy. V plánech se počítá se dvěma oddělenými hřišti. První je přizpůsobeno malým

fj

Foto: Jiří Hykl / Samička Zápřednice jedovatá

ANTOŠOVÁ SPLNILA OČEKÁVÁNÍ
Račický areál hostil po čtyři dny Mistrovství světa veslařů do 23 let. Fanoušci z celého světa
sem přijeli podpořit své favority, celkem na tribuny přišlo kolem 9000 návštěvníků. Česká
veslařka Jitka Antošová (22), do které byly už od začátku vkládány naděje, nezklamala, a
svým vítězstvím na skifu si připsala v pořadí již čtvrtou medaili. Před cílovou čarou jí bezpochyby dopomohlo neúnavné hecování fanoušků a přátel. "Jsem maximálně spokojená.
Nečekala jsem, že vyhraju s takovým rozdílem,“ řekla Antošová.
Zdatná soupeřka a obávaná sokyně naší české reprezentantky, Němka Carina Bärová,
vybočila po nepoddajné křeči v ruce ze směru jízdy, což Antošové zajistilo na dvoukilometrové dráze náskok. Bärová přesto dojela třetí. Nedělní finálový start byl pro Českou republiku úspěšný, ze sobotního semifinále se však žádní další reprezentanti ČR neprobojovali.
Počasí bezpochyby přálo. Sobotní vítr sice mírně komplikoval jízdy, ale v neděli už byly
povětrnostní podmínky ideální.
fj
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dětem s rodiči, kde kromě dětského domečku ocení naši nejmenší speciální výukovou
tabuli určenou pro kreslení s křídami. Nechybí ani tradiční pískoviště. Na vybavení druhého hřiště, určeného pro větší děti, spolupracovalo samo dětské zastupitelstvo. Ze
všech nabízených variant vybíralo nejlákavější a nejzábavnější atrakce. Zvítězil například zasíťovaný maják, horolezecká stěna,
anebo lanovka. Výstavba přijde město na 3
miliony korun, část nákladů pokryje sponzorský dar od společnosti Mondi, a.s.
fj

SPORTOVNÍ ODDÍLY PRO MLÁDEŽ
Sportovní klub
SK MONDI ŠTĚTÍ
otevírá pro děti a mládež od
září 09 sportovní oddíly:
STOLNÍ TENIS
Vhodné pro děti od 8 let
První schůzka: 14. 9. od 18 hod.
Trénink: Po a St od 16 do 18 hod.
Místo: prostory pod městskou tržnicí
Kontakt: p. Novák, tel. 724 600 902
KANOISTIKA - vodní slalom, vodní
turistika, Vhodné pro děti od 10 let podmínka: dobrý plavec
První schůzka: 8. 9. od 15:30 hod.
Trénink: Út a Čt od 15:30 do 17:30 hod.
Místo: areál vod. sportů na „Ostrově“
Kontakt: p. Piskáček, tel. 775 647 312
TENIS
Vhodné pro děti od 9 do 13 let
První schůzka: 10. 9. od 17 hod.
Trénink: Út od 17 do 19 hod.
Místo: tenis. kurty na stadionu
Kontakt:
p. Znamenáček, tel. 604 842 662
SKATEBOARD
Vhodné pro děti od 8 let
První schůzka i tréninky dohodou
Místo: skatepark u Labe
Kontakt: p. Fric, tel. 736 541 755
ASPV - Rodiče a děti
Vhodné pro děti od 2 do 4 let
První schůzka: 7. 9. od 15:45 hod.

Trénink: Po a Čt od 15:45 do 17 hod.
Místo: ZŠ Školní
Kontakt: pí Velitšová, tel. 607 690 123
ASPV - Předškolní děti
Vhodné pro děti od 5 do 7 let
První schůzka: 7. 9 od 17 hod.
Trénink: Po a St od 17 do 18 hod.
Místo: ZŠ Školní
Kontakt: Ing. Votočková, tel. 602 492 862
ASPV - Gymnastika
Vhodné pro děti od 5 do 15 let
První schůzka: 8. 9. od 16 hod.
Trénink: Út a Čt od 16 do 18 hod.
Místo: ZŠ Ostrovní
Kontakt: Mgr. Pišvejcová, tel. 723 519
763
ASPV - Ml. žákyně a žáci
Vhodné pro děti od 8 do 11 let
První schůzka: 8. 9. od 18 hod.
Trénink: Út a Čt od 18 do 19 hod.
Místo: ZŠ Školní
Kontakt: pí Lukšíková, 416 812 208
ASPV - Starší žákyně a dorostenky
Vhodné pro děti od 12 do 17 let
První schůzka: 8. 9. od 16 hod.
Trénink: Út a Čt od 18 do 19 hod.
Místo: ZŠ Školní
Kontakt: pí Cruzová, tel. 416 812 208
ASPV - Starší žáci a dorostenci
Vhodné pro děti od 12 do 17 let
První schůzka: 7. 9. od 18 hod.
Trénink: Po od 18 do 19 hod.
Místo: ZŠ Školní
Kontakt: pí Veruňková, tel. 416 812 208
www.sk-steti.cz

PODĚKOVÁNÍ
Dne 30. 5. 2009 se konal v areálu kynologického cvičiště 1. ročník „ŠTĚTSKÉHO
VOŘÍŠKA“. Tímto bych rádi poděkovali Městskému úřadu ve Štětí za spolupráci a za
finanční přispění z grantového fondu Města
Štětí. Dále pak dalším sponzorům: MONDI,
KTV, FIDO, papírnictví Linhartová, p. Hejdovi, p. Knotkovi, MUDr. Tešnarové, fa FeDog,
LTD AUDIT, PSÍM KUSŮM, HAPPY DOG,
BOW WOW MIRAMAR, FITMIN, PROPAC,
GIMBORN, PETRO, TESAMONT, PLANETA ZVÍŘAT, PSÍ SPORTY, DISC DOG a chovatelským stanicím BOM a NO z labského
přívozu a od mladických tůní. Zvláštní poděkování patří členům KLUBU LESNÍ MOUDROSTI (TOM z Roudnice nad Labem), kteří
se postarali o zábavu dětí v dětském koutku.
Všem mnohokrát děkujeme za sponzorské
dary a mediální podporu, bez kterých by tato
akce nebyla tak zdařilá a těšíme se na další
spolupráci při II. ročníku ŠTĚTSKÉHO
VOŘÍŠKA.
Výbor klubu ZKO Štětí
Ve čtvrtek dne 23. 7. 2009 při vichřici jsme se
dostali do nepříjemné situace, kdy mezi Štětím a Chcebuzí se před i za naším vozidlem
vyvrátily stromy. V dalším autě za námi jela

STRAČENSKÁ POUŤ
letos ve znamení deště

kamarádka dcery s dětmi. Nevěděli jsme
zda jsou v pořádku, nemohli jsme pomoci.
Volali jsme Městskou policii Štětí, kde s
nevšední ochotou nás uklidnila pracovnice
na dispečinku a poslala pomoc. Naštěstí se
nikomu nic nestalo. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nás „vysvobodili“
p. Kalousovi z Městské policie Štětí a Hasičům ze Štětí. Helena a Zdeněk Lepovi.
Bydlíme ve Štětí, Školní ulice 543 a chceme
touto cestou poděkovat a vyjádřit poděkování dětem Tydrichovým za zachránění naší
chodby, neboť již několikrát byly podpáleny
plakáty, které mohly způsobit vyhoření bytů.

Vás zve od 1.9.2009
do nově otevřeného sportovního centra
ve Štětí, v 1.patře Městské tržnice.
Více na

www.energy-sport.com
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Foto: Jana Ryšánková / Rybář a jeho žena

Letošní ročník již tradiční Stračenské pouti, konané v sobotu 4. července, se bohužel nesl ve znamení dešťových přeháněk,
které co chvíli zaháněly návštěvníky i aktéry doprovodného programu do přilehlých
stánků. Před deštěm dobře posloužila i
městem nově zbudovaná pergola u
pohostinství, která by měla i v budoucnu
sloužit k pořádání kulturních a společenských akcí pod širým nebem.
Pouťové veselí zahájil krátce po třinácté
hodině hlavní organizátor akce Miroslav
Andrt a seznámil přítomné s časovým sledem programu. Současně byl zahájen provoz dětských atrakcí, včetně malých motokár, skákacího hradu, řetízkového kolotoče a dalších, o hodinu později měli
návštěvníci možnost obdivovat středověké zbraně v akci v podání skupiny historického šermu Monstriferus. V pozdním odpoledni následovalo hudební vystoupení
místního „barda“ Hoznyho a jeho hudební
skupiny, poté divadelní kus „Rybář a čert“
ochotnického spolku Stračan pod vedením Mgr. Ryšánka. Třešničkou na dortu tradiční pouťové zábavy se stala tak jako v
loňském roce soutěž „O nejlepší stračenský koláč“. Cenu v letošním ročníku v obou
kategoriích, tzn. „vzhled i chuť“ získala
paní Eva Soudská, která zároveň nezaměnitelným způsobem ztvárnila postavu
hospodského v již zmíněné divadelní hře.
O občerstvení během pouťové zábavy se
postarali většinou místní podnikatelé, o
nápoje včetně piva a medoviny nebyla nouze, nabídka občerstvení byla navíc rozšířena o vepřové hody místního pohostinství. Stejně tak jako v loňském roce se rozdávaly zdarma pouťové koláče a přítomní
měli možnost ochutnat i ty soutěžní.
Návštěvníci nejen ze Štětí a přilehlých
obcí se pak dobře bavili až do časných ranních hodin za doprovodu hudební skupiny
Formát.
Nezbývá než se těšit na příští ročník a
organizátorům zadat k objednání termínu i
lepší počasí…
Tomáš Ryšánek

NOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OBČANY
Denní stacionář a Odlehčovací služba. Tak se
nazývají dvě nové služby poskytované seniorům a zdravotně postiženým ve Štětí a jeho
místních částech. Obě fungují v nově zrekonstruovaném domě s chráněnými byty v ulici U
Cementárny, kde byly pro tuto činnost speciálně vyhrazeny prostory. Denní stacionář nabízí aktivní a smysluplné využití volného času v
kolektivu. Klienti tráví všední dny rozvojem
vlastních dovedností formou zájmových činností, upevňují přátelské či rodinné vztahy a
vedou společné debaty. Služba si klade za cíl
zabránit společenské izolaci se snahou
zachovat kvalitu života klienta. O každodenní
harmonogram se stará zatím jedna pečovatelka, kapacita je 6 osob na jeden den. Nabízí
se mimo jiné možnost dovážky obědů. Odlehčovací služba poskytuje volné prostory pro
dočasné umístění osob, o něž se starají příbuzní či známí a potřebují péči na přechodnou dobu omezit. Pro tyto účely byl vyhrazen
standardně vybavený byt s kapacitou 2 osoby. Tato pobytová služba je poskytována zpra-

VZPOMÍNÁME

vidla maximálně 14 dní, po dohodě lze termín
prodloužit. O klienta je pečováno nepřetržitě
včetně pravidelného stravování. Služby
nejsou určeny lidem úplně závislým na péči
druhých, dále osobám s akutními zdravotními
komplikacemi nebo sociální nepřizpůsobivostí. Za obě služby byl nastaven relativně nízký
cenový sazebník.
fj

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V úterý dne 23. 6. 2009 a 30. 6. 2009 přivítala paní starostka Ing. Zdeňka Rulíšková v
obřadní síni Městského úřadu ve Štětí tyto
nové občánky: jsou to Miloslav Jakub Fidler,
Tomáš Franta, Kačová Veronika, Natálie
Vališová, Sára Sičáková, Jiřina Kačírková,
Jiří Kaplan, Barbora Poustková, Eliška Pavišová, Martina Šípková, Anežka Beerová,
Kristýna Drahoňovská, Tomáš Havlíček,
Matěj Kulhánek, Barbora Matějíčková, Lilien Zezulová a Sabina Horváthová. Všem
přejeme do dalšího života hodně zdraví.

Dne 21. září 2009 uplynulo dlouhých
prázdných devět let, co nás opustil bez
rozloučení náš drahý manžel, bratr,
švagr, tchán a dědeček pan Václav Uřidil.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Dne 13. srpna 2009 jsme si připomněli 15.
výročí, kdy odešel náš drahý manžel, tatínek a dědeček, pan Jaroslav Ransdorf ze
Štětí. Za tichou vzpomínku děkují manželka, děti, vnoučata a pravnoučata.
Jak smutný je ten domov náš, když rodiče
v něm neshledáš. 5. září uplyne 10 let, co
nás opustil pan Bohumil Bauer a 4. srpna
uplynulo 12 let, co nás opustila paní Marie
Bauerová z Radouně. Se smutkem vzpomíná dcera s rodinou.
Oči pláčou srdce bolí, zapomenout nedovolí. 1. srpna jsme vzpomněli 4. výročí,
kdy utichlo laskavé srdce paní Miloslavy
Chaloupecké ze Štětí. S láskou i bolestí
vzpomínají manžel, děti, vnoučata sourozenci a máma.
Kdo měl tě rád, vzpomene, kdo Tě miloval, nikdy nezapomene. Jen kytičku vzpomínek Ti dnes mohu dát a potom jen na
Tebe vzpomínat. Dne 16. července 2009
jsem vzpomněl na 78 narozeniny paní H.
Kohoutové, ze Štětí. Za tichou vzpomínku děkuje syn Slavomil.
Dne 2. 8. 2009 uplynulo 15 let, co odešel
pan Otto Ečer. Stále vzpomínají manželka Jarmila, syn a dcera s rodinami.
Dne 4. 8. by oslavil pan Václav Suchý ze
Stračí nedožitých 79 let. Stále vzpomínáme. Manželka se synem Václavem.
Těžké jsou chvíle vzpomínání, těžší jsou
slzy uroněný. Život byl krátký, tělo prací
znavené, přesto láskou rodiny naplněné.
Musela odejít a my dál bez ní žít. Ten kdo ji
měl rád, i ten do ji poznal, nikdy nezapomene, i když si ji Bůh už před léty k sobě
vzal. Dne 19. 9. 2009 by oslavila paní Amálie Čulíková roz. Brdková ze Chcebuzi
krásných 100 let. Stále na ni vzpomínají
děti: Soňa, Hana s rodinou a Pepa s rodinou.

KAPELA NAVOSTRO SI SÁHLA NA DNO A VYHRÁBLA KRTKA
„Polabští Skoti útočí“
Kapela NAVOSTRO hrající Gaelic (keltský) Rock se v
prvních červencových dnech zúčastnila jednoho z největších multižánrových festivalů jménem Zahrada
2009, který se koná v jednom z největších amfiteátrů
u nás – v Náměšti na Hané. Součástí této hudební
akce je každoroční soutěž o tzv. Krtka – cena za objev
roku v kategoriích nejúspěšnější kapela a sólista.
Polabští muzikanti ze Štětí, Roudnice nad Labem,
Mělníka a Hradce Králové, kteří tvoří originální těleso
NAVOSTRO, nejen zvítězili, ale dokonce vytvořili i
několik festivalových rekordů. Zvítězili s rekordním
počtem hlasů za celých dvacet let konání soutěže a
jejich CD se stalo nejprodávanějším nosičem festivalu. Jejich čtyři koncerty vyvolaly nebývalý a nečekaný
rozruch nejen mezi diváctvem, ale i v řadách odborných porotců a renomovaných muzikantů. Díky tomuto úspěchu kapela NAVOSTRO odehrála svůj vítězný
koncert v amfiteátru pro 11 tisíc diváků.
Miroslav Peser
Křest CD Navostro
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EVROPSKÝ
TÝDEN MOBILITY
STŘEDA 16. září
Bezpečnost silničního provozu - Nové náměstí
10:00 Zahájení Evropského týdne mobility
14:00 Dovednostní a znalostní soutěže pro děti
ş
Simulátor nárazu
ş
Simulátor dopravní nehody
ş
Dětské dopravní hřiště
ş
Kontrola vybavení kol, jízda zručnosti
ş
První pomoc při úrazech
ş
Ukázka požární techniky
ş
Vystoupení taneční skupiny
16:00 Vyhodnocení soutěže pořádané knihovnou
16:10 Hasiči se zdravotníky v akci

SOBOTA 19. září
Zdraví životní styl

ČTVRTEK - PÁTEK 17. - 18. září
Dopravně bezpečnostní akce s dětmi

Cyklojízda po Štětsku
ş
Start v 10:00 z Nového náměstí
Odpoledne pro sportuchtivé:
ş
SK Mondi Štětí - od 14 hod. soutěže
sportovních dovedností
ş
(volejbal, skateboard, floorball, tenis ...)
ş
Energy sport centrum - ukázky SPINNING,
JUMPING + soutěže pro veřejnost

Doprovodné akce:
ş
Akce “sluníčko nebo mráček”
ş
Návštěva policejních psovodů ve školce

ÚTERÝ 22. září
Evropský den bez aut
Program v Dlouhé ulici (uzavírka 9:00 - 15:30)
ş
Od 9:00 kreslení na silnici

SK MONDI ŠTĚTÍ
KJ

Europe & International

Uncoated Fine Paper

Corrugated

Bags & Specialities
Kraft Paper

mondigroup.com

Bag Converting
Coatings

Štětí

Solutions.
60 let papíren ve Štětí.

U příležitosti 60tého výročí vzniku papíren
ve Štětí si Vás dovolujeme pozvat na

“Den Otevřených Dveří ”
Sobota 12. září 2009
Od 10:00 do 16:00
Areál: Mondi Štětí
Litoměřická 272, 41108 Štětí
Program:
• Exkurze & výstavky
• Diskuze s odborníky
• Soutěže o ceny
• Kulturní program
Vystoupí:
• Těžkej Pokondr
• ABBA Revival Band
• Marimba Club & Místní kapely

Mondi je vedoucím světovým výrobcem
papíru a obalových materiálů.
Divize Europe & International se sídlem ve
Vídni má 80 výrobních závodů se zhruba
26,000 zaměstnanci ve 30 zemích světa.
Mondi vyrábí kancelářský papír, tiskový
a ofsetový papír. vlnitou lepenku a papír

na její výrobu, pytlový papír, balicí papír a
průmyslové pytle. Zabývá se také zušlechťováním papíru různými druhy polymeru a
nabízí spotřebitelská obalová řešení.
Pro více informací o Mondi navštivte
webové stránky www.mondigroup.com

UVIDÍTE V KINĚ
HRAJEME KAŽDÝ DEN MIMO SOBOTU
hrajeme od 18,00 hodin!
Hrajeme se zvukem DOLBY STEREO SR
tel. 416 812 512, www.steti.cz/kino

10. - 11. 9. Poslední dům nalevo, USA, do
15 let nepřístupný. Co by jste udělali člověku, který ublížil vašim nejbližším? Oko za
oko, zub za zub aneb jak se z beránků stávají vlci. Strhující thriller od mistra hrůzy
Wese Cravena (Vřískot).

Od září na kinosále pohodlné sezení v nových křeslech!

1. - 2. 9. Harry Potter a Princ dvojí krve,
Vel.Brit/USA. Další pokračování fantasy
série V ČESKÉM ZNĚNÍ. www.harryaprinc.cz
3. - 4. 9. T.M.A., český film, do 15 let nepřístupný. Světla v domě ubývá, zato přibývá
napětí, stínů a dalších obětí. Strhující podívaná od krále českého hororu Juraje Herze
(Spalovač mrtvol) www.tma-film.cz
6. - 7. 9. Znovu 17, USA. Kdo říká, že mládí
máš jen jedno. Dostal novou šanci vydat se
životem lepší cestou. Zac Efron v hlavní roli
úspěšné komedie.
8. - 9. 9. Jménem krále, český film, do 12
let nevhodný. Aby dopadl vraha musí nasadit vlastní život. Nové české historické
drama z 13.století. V hlavních rolích Karel
Roden, Lukáš Vaculík, Klára Issová, Jan
Kanyza ad.

13. - 14. 9. Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů, USA. Hrdinové z prostředí pod bodem
mrazu se vrací, tentokrát je čeká neuvěřitelné dobrodružství ve světě dinosaurů. Další
pokračování animovaného hitu V ČESKÉM
ZNĚNÍ. www.dobaledova-3.cz
15. - 16. 9. Piráti na vlnách, Velká Británie,
do 12 let nevhodný. Vyplouváme. Vysíláme.
A vy si trhněte! V 60.letech mohla v Anglii z
rádia znít rocková hudba jen 2 hodiny denně, tak si na lodi spustili vlastní Radio Rock.
Drzá komedie se skvělou hudbou.
17. - 18. 9. Veřejní nepřátelé, USA, do 15
let nepřístupný. Johnny Depp, jako legendární gangster, který měl obrovské sympatie veřejnosti, navzdory tomu, že páchal ty
největší zločiny.
20. - 21. 9. Hannah Montana, USA. Žila dva
životy…Teď si musí vybrat jeden z nich.
Fenomenálně úspěšný hudební TV seriál

konečně i na plátnech kin. V ČESKÉM ZNĚNÍ.
22. - 23. 9. Život je boj, USA, Žádná pravidla, žádný ring, jen boj o peníze…a život.
Na newyorských ulicích se rvačky stanou
jeho denním chlebem.
24. - 25. 9. Zack a Miri točí porno, USA, do
15 let nepřístupný. Byli mladí a potřebovali
peníze. A když jim odpojili elektřinu a vodovod rozhodli se, že natočí podomácku porno. Další skvělá komedie Kevina Smithe.
28. 9. Kámoš k pohledání, USA, do 12
let nevhodný. Na hledání nejlepšího
kamaráda není nikdy pozdě. Má krásnou
snoubenku, skvělou práci, ale chybí mu
kamarád, který by mu šel za svědka. Musí
ale vyhovovat nevěstě. Paul Rudd a
Jason Segel v nové komedii.
29. - 30. 9. Holka z města, USA, do 12 let
nevhodný. Podnikavá manažerka žijící v
Miami odjíždí kvůli povýšení splnit další
úkol. To ještě netuší, co ji v zasněžené
Minnesotě čeká? Renée Zellweger v nové
romantické komedii.

KULTURNÍ AKCE
6. 9.

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU Čechem Karlem
Němcem - severské drama.
Sál KS, začátek v 19.30, vstupné: 180,- Kč

7. 9.

SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE PRO DŮCHODCE
Hraje : J. Zabilanský, sál KS, začátek ve 14.00

12. 9.

TRADIČNÍ ŠTĚTSKÝ JARMARK
Začátek v 10.00

14. 9.

ZAHÁJENÍ TANEČNÍCH KURZŮ PRO DOSPĚLÉ
1. lekce pod vedením tanečního mistra Tomáše
Mikulského, začátek v 19.30

16. 9.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
Den plný soutěží o ceny pro děti a mládež, simulátor
nárazu, jízda zručnosti na kole, praktické ukázky první
pomoci, vyprošťování z hořícího vozu aj.
Nové náměstí, začátek v 14.00

17. 9.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
ŠTĚTÍ
Sál KS, začátek v 16.00

19. 9.

CYKLOJÍZDA PO ŠTĚTSKU
Vyjížďka na kolech po štětském regionu
Nové náměstí, začátek v 10.00

19.9.

ODPOLEDNE PRO SPORTUCHTIVÉ
Soutěže ve sportovních dovednostech
Nové náměstí, začátek ve 14.00

20. 9.

SVÁŤOVO LOUTKOVÉ DIVIDLO
Loutková pohádka Povídání o pejskovi a kočičce
Kino, začátek v 16.00, vstupné: 20,- Kč

21. 9.

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
2. lekce pod vedením tanečního mistra Tomáše
Mikulského, začátek v 19.30

POZVÁNKA
na veřejné zasedání
Zastupitelstva města Štětí

Zasedání se uskuteční dne 17. 9. 2009
ve velkém sále KS
od 16:00 hod.
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