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Zprávy z radnice: Změny ve vedení města
Na mimořádném zasedání
Zastupitelstva města Štětí,
které se konalo ve čtvrtek
11. 3. 2021, došlo ke
změnám ve vedení města.
Zároveň byly zvoleni
členové Výboru pro rozvoj
města Štětí. Rada města
opět schválila odpuštění
nájemného podnikatelům,
kteří nemohou kvůli
pandemii koronaviru
vykonávat svou činnost.
Změny ve vedení města
Zastupitelé města Štětí na svém
mimořádném zasedání ve
čtvrtek 11. 3. 2021 odvolali
místostarosty Vladimíra Freye
a Miroslava Andrta a zároveň
s nimi i sedmičlennou Radu
města Štětí.
Následně při volbě nového
vedení byla zvolena pětičlenná
Rada města Štětí ve složení
Tomáš Ryšánek, Vladimír Frey,
Hana Klementová, Zdena
Rulíšková a Roman Smoleňák.
Staronovým neuvolněným

místostarostou byl zvolen
V l a d i m í r F r e y, d r u h ý m
neuvolněným místostarostou
byl zvolen Roman Smoleňák.
Za odstoupivší zastupitele Jiřího
Dostálka a Pavla Hoznédla složili
zastupitelský slib noví
zastupitelé Lenka Bradáčová
a Martin Voleman.
Výbor pro rozvoj města
V dalším bodu schválilo
Zastupitelstvo města Štětí
statut Výboru pro rozvoj města
a zároveň zvolilo členy, kterými
jsou Michal Kurfirst (předseda
výboru), Vladimír Frey, Jan
Hrovatitsch, Jozef Guriš, Zdena
Rulíšková, Petr Bureš, Jan
Vodička a Michal Čermák.
Výbor pro rozvoj města Štětí
vznikl na přelomu února
a března 2021. Posláním Výboru
je iniciovat, provádět nebo
koordinovat činnosti s cílem
vytvoření kvalitního,
atraktivního a perspektivního
prostředí pro život, práci
i zábavu, a to i pro velmi

náročné (mladé) lidi tak, aby na
území města Štětí a jeho
místních částí chtě l i ž i ́ t ,
pracovat, studovat
a bavit
se.
Odpuštění nájemného
Rada města na jednání 24. 2.
2021 rozhodla o dalším
odpuštění nájemného
nájemcům prostorů sloužících
podnikání ve Štětí. Stejné
odpuštění nájemného již
proběhlo v předchozích
měsících. „Chtěli jsme alespoň
touto cestou pomoci
podnikatelům ve Štětí, kterých
se dotkla koronavirová
pandemie a museli kvůli
nařízení vlády své provozovny
uzavřít,” vysvětlil po jednání
Rady města starosta Tomáš
Ryšánek.
Jak dále uvedl, stejný krok bude
nejspíše následovat i v dalším
měsíci. „Budeme reagovat na
nařízení vlády,” dodal starosta
Ryšánek.

Očkování COVID-19
Praktičtí lékaři ve Štětí se již
v březnu zapojili do očkování
proti nemoci COVID-19. Město
tak doporučuje informace
ohledně vakcín zajišťovat
především u praktických lékařů.
„Obvodní lékaři poskytnou
nejpřesnější informace ohledně
registrace i samotného
očkování. Praktičtí lékaři znají
nejlépe zdravotní stav svých
pacientů, postup přes ně tak
bude zároveň i nejbezpečnější
pro očkovaného,” uvedl starosta
města Tomáš Ryšánek. (hoz)

Pozvánka
na jednání
zastupitelstva
Zastupitelstvo města
Štětí zve na zasedání,
které se koná ve čtvrtek
15. dubna 2021 v 17
hodin ve velkém sále KS.
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Poděkování
Vážení spoluobčané, obyvatelé
Štětska,
jak už asi víte, byl jsem na
mimořádném jednání
Zastupitelstva Města Štětí jen
těsnou většinou a bez
pořádného zdůvodnění odvolán
z pozice neuvolněného
místostarosty.
Předně děkuji Vám všem, kteří
jste mi kdy dali svou důvěru
nebo jste mě v průběhu těch
více než deseti let zahrnovali
různými podněty, nápady,
připomínkami nebo
i konstruktivní kritikou. Ne vždy
jsem dokázal Vašim přáním
zcela vyhovět, ale nikdy jsem se
nebál s Vámi otevřeně
komunikovat a vyměňovat si
názory, byť to třeba nebylo vždy
příjemné. Společně jsme ale za
tu dobu řadu problémů vyřešili,
nebo aspoň posunuli, či něco
nového a smysluplného
nastartovali. Zkrátka dokázali
jsme ze Štětí a jeho okolí udělat
lepší místo k životu – a toho si
nesmírně vážím!
Zároveň děkuji i všem
spolupracovníkům na Městském
úřadě, v našich organizačních
složkách nebo i v příspěvkových

a dalších organizacích města.
Jsem si vědom, že jsem Vás
často zahrnoval množstvím
úkolů a vyžadoval jejich splnění
v co nejvyšší kvalitě a v co
nejkratším čase. Šlo mi ale vždy
o co nejlepší výsledek, abychom
na něj společně mohli být hrdí,
a naši občané byli co nejvíce
spokojení.
V souvislosti s mým odvoláním
mi bylo řečeno, že v tom není nic
osobního, všichni uznávali mou
pracovitost a rozhled, ale
údajně vadí, že si příliš stojím za
svými názory, které se snažím
prosazovat. Tomu jsem vážně
neporozuměl – pokud přeci
chcete něco změnit nebo
zlepšit, tak si za tím musíte
trpělivě a systematicky jít, jinak
se nic samo o sobě nestane.
Také prý bráním rozvoji města –
opět nerozumím! Je snad
špatně, že se stabilně investuje
dovnitř města a jeho
vybavenosti (např. nové
polopodzemní kontejnery na
komunální odpad, rekonstrukce
celých ulic, revitalizace sídlišť
a zeleně, modernizace budov,
školních a dětských hřišť, nová
parkovací místa, moderní chytrá

řešení apod.) a zlepšuje se
i n fra s t r u k t u ra n a n a š i c h
vesnicích (např. odkanalizování,
nové chodníky, bezpečné
přechody, revitalizované návsi,
prostupné polní a lesní cesty
apod.)? Místo abychom vedli
vážnou debatu o podobě
a kapacitě nové multifunkční
sportovní haly, na niž máme
velkou šanci získat solidní
dotaci, a která může
významnou měrou zlepšit
občanskou vybavenost
a možnosti našeho města nejen
pro naše různé sportovní
a kulturní spolky, ale i firmy, tak
se tu velmi vážně uvažuje
o jakýchsi megalomanských
projektech výstavby nového
Štětí někde u Žampichu, kam se
prý budou hromadně stěhovat a
stavět své přepychové vily mladí
manažeři z Mondi. No uznejte
sami, co Vám – našim občanům,
asi rozvoj tímto směrem
opravdu hodnotného přinese?
Obávám se, že pouze chátrající
a vybydlující se noclehárnu
vedle fabriky a k tomu prázdnou
nebo rovnou zadluženou
městskou kasu... My bychom
ale měli chtít kvalitu a ne

kvantitu! Ne jen další beton
a asfalt, nýbrž živou a pestrou
komunitu – Vás, lidi s různými
zájmy a aktivitami, kteří teprve
vdechujete tomuto městu a
našim vesnicím život a nestydíte
se za to, že jste Štěťáci!!
Od momentu mého odvolání se
na mě řada z Vás různými
cestami obrací a vyjadřuje mi
své uznání a podporu. Hluboce
si toho vážím a je to pro mě
velkým závazkem – a sice že
budu i nadále jako řadový
zastupitel pracovat co možná
nejlépe v zájmu našeho města
a všech devíti místních částí
a jejich obyvatel. Ještě jednou
děkuji Vám všem, kterým není
d ě n í n a š t ě t s k é ra d n i c i
lhostejné, a nebojíte se v té
souvislosti otevřeně projevit
vlastní názor! Třeba skutečná
pravda vyjde nakonec najevo...

Mgr. Ing. Miroslav Andrt
Doplňující informace podle
zákona 46/2000 Sbírky
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Přeložka silnice: Město bude jednat
V minulých týdnech
obdrželo vedení města Štětí
předběžnou Vyhledávací
studii k přeložce silnice 1/9
Liběchov - Dubá, která by
měla vytěsnit zejména
těžkou kamionovou
dopravu mimo území CHKO
Kokořínsko – Máchův kraj
případně z dalších přírodně
a krajinářsky cenných
území.
V návrhu Ředitelství silnic
a dálnic je několik tras, které by
se citelně dotkly krajiny i obcí
regionu Štětska. Trasa vedoucí
z Liběchova nad Štětí a dále přes
Radouň, Julčín ke Kravařím byla
projektanty vybrána jako
nejvhodnější. Stát uvažuje ještě
o dvou kratších, které se stručně
řečeno do údolí Liběchovky,
kudy vede stávající silnice
z Prahy do České Lípy.
„Studie I/9 Liběchov – Dubá je
ve fázi odevzdání konceptu
vyhledávací studie. Návrh byl
prezentován dotčeným obcím
a CHKO. V současné době
zpracovatel studie očekává
doručení připomínek ke
konceptu studie,” řekla serveru
Hlídací pes Nina Ledvinová
z tiskového oddělení Ředitelství
silnic a dálnic s tím, že v tuto
chvíli není vůbec jasné, kdy by
chtěl stát plánovanou přeložku
dokončit. „Vzhledem ke stupni
přípravy nelze v současné chvíli

zodpovědně stanovit termíny
směrem k realizaci přeložky,”
říká Ledvinová.
„Město obdrželo jakýsi
předběžný záměr od projektové
kanceláře v podobě, jak by
mohla zmíněná přeložka
vypadat a kudy by měla vést,
pokud by tedy byla vůbec
realizována,” uvedl k prvním
informacím starosta Štětí Tomáš
Ryšánek. Rada města se podle
slov starosty touto informací
několikrát důkladně zabývala.
„Nicméně zatím jsme neměli
možnost s nikým jednat na
oficiální úrovni. Po konzultacích
máme nyní zájem taková
jednání vyvolat a účastnit se
jich. Jednání nám bylo
přislíbeno,” přidal starosta
Tomáš Ryšánek.
Další kroky zástupci města
v brzké době neočekávají. Dají
se očekávat další vyjednávací
„kolečka” s dotčenými obcemi
na Štětsku nebo Úštěcku. Dále
by pak měly následovat
případné další úřední náležitosti
- tedy změny územního plánu,
proces EIA, stavební řízení
a další.
„Rada města se usnesla, že
nebudeme k této věci vydávat
oficiální stanoviska, dokud
neproběhnou zmiňovaná
jednání,” dodal za město Štětí
starosta Tomáš Ryšánek. (hoz)
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Štětí by se nejvíce dotkly Varianty Dubá 1 a Úštěk 1. Obě by vedly
okolo kopce Špičák. Dubá 1 by pak pokračovala směrem Chcebuz –
Újezd – Sukorady do Dubé. Varianta Úštěk 1 pak od Špičáku na
Čakovice – Snědovice – Střížovice – Julčín a Blíževedly.

Změny v autobusové dopravě v regionu
Autobusové spoje doznaly
během března několika
změn. Ty se dotkly městské
linky 639, školních spojů
v Ústeckém kraji a omezení
se dotklo i veřejné dopravy
ve Středočeském kraji.
Linka 639
Výlukový jízdní řád linky 639 je
platný od 1. 3. 2021. V případě
zastávky v sídlišti (Obchodní
ulice) pak došlo k 80 % redukci
spojů touto zastávkou
projíždějících.
Zároveň došlo k omezení
provozu v této oblasti v době
nočního klidu, tedy před 6
hodinou a po 22 hodině. Zároveň
došlo k posílení přímých spojů
jedoucích přes centrum ve

směru Bezručovy sady – Radouň
a zpět. Dopravce, kterým je
Ústecký kraj, na konci března na
tuto linku nasadil i menší
autobus.
K další úpravě linky (korekce pro
běžný, nevýlukový provoz),
a zároveň dopravní obslužnosti
ve Štětí, dojde v rámci běžných
změn jízdních řádů k 13. 6. 2021.
Ústecký kraj
Kvůli uzavření většiny školských
zařízení byl Ústecký kraj nucen
omezit provoz vybraných
školních spojů na území
Ú s t e c k é h o k ra j e . O p r o t i
předchozím omezením
ponechal nadále v provozu ty
linky a spoje, jež zajišťují
spojení do měst, v nichž jsou

školská zařízení nadále
otevřena pro žáky rodičů
vybraných profesí. V rámci
celého systému Dopravy
Ústeckého kraje proto došlo
pouze k dílčímu omezení spojů
a linek.
Informace a jízdní řády jsou
k nalezení prostřednictvím
webových stránek krajského
úřadu.
Středočeský kraj
Ve čtvrtek 11. 2. 2021 přijala
rada Středočeského kraje
usnesení o časově omezeném
snížení rozsahu veřejné dopravy
v kraji o zhruba deset procent.
Toto omezení je vyvoláno
zejména propadem tržeb
z jízdného vlivem snížené

poptávky cestujících způsobené
restriktivními opatřeními v rámci
epidemie nemoci COVID-19.
Omezení provozu v oblasti
Mělnicka (v návaznosti na
region Štětska) se týká
především linek 349 (v pracovní
dny) a 369 (o víkendech).
Na nejoblíbenější lince 695
v trase Mělník – Kokořínský důl –
Mšeno bude víkendová doprava
provozována v sezóně od 27. 3.
do 31. 10. třemi páry spojů a v
červenci a srpnu pěti páry
spojů. Další informace
a
jízdní řády jsou k dispozici na
webových stránkách města
Štětí nebo na webu
Středočeského kraje. (hoz)
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Začala výstavba společnosti LIDL
Společnost Lidl zahájila 15.
března stavbu nové
prodejny ve Štětí. Prodejna
o prodejní ploše přes 1100
m2 nabídne zákazníkům
komfortní nakupování od
začátku až do konce.
Současně zaujme moderním
architektonickým pojetím
a velkoryse pojatým
vnitřním prostorem
s dostatkem denního světla.
Otevření nové prodejny
v Ústeckém kraji je
plánováno již na podzim
tohoto roku.
„Pro zákazníky bude k dispozici
také prostorné parkoviště
o kapacitě 103 parkovacích
míst, které bude vybaveno
místy o šířce 2,70 m, což je o 20
cm v íce ne ž s ta nda rdní
parkovací stání. Vyčleněna tu
budou i parkovací místa pro
rodiny s dětmi,” uvedl mluvčí
společnosti Lidl Tomáš Myler.
V současnosti se počítá také

s nabíjecí stanicí pro
elektromobily. Samozřejmostí
bude i Wi-Fi připojení zdarma či
možnost zakoupení lahodné
kávy z automatu vyrobeného
speciálně pro prodejny Lidl.
Výstavba nové budovy je
spojena i s její ekologickou
šetrností. K ochraně životního
prostředí přispějí lepší tepelněizolační vlastnosti budovy,
efektivní systém podlahového
vytápění a chlazení a použití
ekologických chladicích
technologií. K osvětlení interiéru
prodejny i parkoviště bude
využito úsporné LED osvětlení.
Termín otevření nové prodejny
je naplánován na podzim tohoto
roku.
„Jsme rádi, že společnost LIDL
se po celkem dlouhém čekání
odhodlala k výstavbě své
prodejny. Jistě dojde ke
zkultivování prostoru, který je
řadu let majetkem právě této
společnosti. Stejně tak věříme,
že výstavbou dojde i ke zvýšení

komfortu pro obyvatele našeho
města,” přidal k nové výstavbě
starosta města Tomáš Ryšánek.
Autobusové zastávky
V rámci výstavby společnosti
LIDL zároveň došlo
k dočasnému přesunu
autobusových zastávek v ulici
Cihelná.
Na konci března došlo
k vyznačení autobusových
zastávek na komunikaci –
vodorovné značení v ul. Cihelná
před kruhovým objezdem.
Samotné přemístění
autobusové zastávky proběhlo
ve čtvrtek 1. 4. 2021 – v tento
den také začala dočasná
zastávka platit pro zastavování
autobusů.
Oznámení o zastávkách je
nalepeno na oplocení stavby,
kde bude vyznačen i prostor
z a s t á v e k . Po d o k o n č e n í
výstavby budou zastávky za
kruhovým objezdem. Dojde
k vybudování autobusových

zálivů. Zároveň bude po dobu I.
etapy výstavby uzavřen chodník
v ulici Cihelná směrem od
kruhové křižovatky ke
křižovatce s ulicí Litoměřická.
Harmonogram - duben
Přemístění autobusové
zastávky - 1 .4. 2021
Zemní práce na straně
pokácených stromů –
odstranění pařezů a příprava
pro protlak
Provádění protlaku pod
vozovkou - od 10. 4. do 15. 4.
2021
Výkopové práce na přípojce
vody - do 20. 4. 2021
Výkopové práce na přípojce
NN - do 25. 4. 2021
Ukončení zemních prací - do
30. 4. 2021

Pavel Hoznédl
DALŠÍ INFO W W W
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Sčítání lidu: možné online i formulářem
Od 27. 3. do 9. 4. 2021
probíhá po celé republice
online Sčítání lidu. Pokud se
do 9. dubna nesečtete
prostřednictvím internetu,
budete muset v období od
17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit
listinný sčítací formulář.
Distribuci listinných
formulářů zajistí Česká
pošta.
Online formulář
Jak se přihlásím do online
formuláře? K přihlášení použijte
číslo platného osobního dokladu
vydaného Českou republikou
(občanský průkaz, cestovní pas
nebo doklady vydané cizincům)
a datum narození. Použít můžete
také elektronickou identitu
(eidentita.cz) nebo datovou
schránku fyzické osoby. Dále
postupujte dle uvedených
pokynů v online formuláři.
Pro přístup k elektronickému
formuláři prostřednictvím
osobního dokladu musíte být
evidováni v registru obyvatel
a adresa obydlí musí být
v databázi adres sčítání. Pokud
nebudou identifikační údaje

uživatele odpovídat datům
zaneseným v registru obyvatel,
jejž spravuje Ministerstvo vnitra,
či bude zadána adresa, kterou
aplikace neeviduje, není možno
pokračovat ve vyplňování
elektronického sčítacího
formuláře. V tomto případě bude
nutné sečíst se pomocí
listinného sčítacího formuláře.
Do elektronického sčítacího
formuláře se snadno přihlásíte
například prostřednictvím tzv.
bankovní identity, pokud vaše
banka tuto službu nabízí.
S elektronickým sčítacím
formulářem je sčítání bezpečné
a snadné. Můžete ho vyplnit
odkudkoliv a bez kontaktu se
sčítacím komisařem. Formulář
obsahuje nabídková menu
(„našeptávače”) u slovních
odpovědí a automaticky
zobrazuje otázky na základě
vyplněných údajů (například u
dítěte není zobrazována otázka
na zaměstnání). Umožňuje
logické kontroly vazeb mezi
odpověďmi a nabízí kontextové
návody k vyplnění a odeslání.
Kromě češtiny je dostupný v 7
dalších jazycích (angličtina,

němčina, polština, ruština,
ukrajinština, vietnamština,
romština).
Listinné sčítání
Pokud jste se nesečetli online,
musíte od 17. 4. do 11. 5. vyplnit
listinný formulář. Získáte ho
spolu s odpovědní obálkou od
sčítacího komisaře, který se
dostaví v předem oznámeném
termínu. „Průběh oznamování
bych připodobnil oznamování
u odečtu vody. Na lístku bude
uveden termín. Pošta bude mít
zaevidované občany, kteří se
nestihli sečíst elektronicky
a obálku tak dostanou pouze ti,
kteří ještě nebudou sečteni,”
informoval pracovník
komunikace štětského
Městského úřadu Pavel Hoznédl.
Vyzvednout formulář a obálku si
mohou občané také sami na
kterémkoliv kontaktním místě
sčítání na vybraných pobočkách
České pošty a krajských
správách Českého statistického
úřadu.
Vyplněný formulář v obálce
odevzdáte nejpozději do 11. 5.
na poště nebo ho vhodíte do

nejbližší poštovní schránky ve
Štětí. Obálka s logem Sčítání
2021 má předtištěnou adresu
a její odeslání je zdarma.
Další informace
Sečíst se musí každý občan
a cizinec, který má v České
republice trvalý nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů. Formulář
musíte vyplnit i v případě, že
vám byl udělen azyl nebo jste na
našem území pobývali o půlnoci
z 26. na 27. března. Za nezletilé
děti a osoby, které nejsou
způsobilé k právním úkonům, jej
může vyplnit jiný dospělý člen
domácnosti. Sčítání se netýká
cizinců, kteří jsou zde na dobu
kratší než 90 dnů (například
turisté), a zahraničních
diplomatů.
Důležité informace jsou
k nalezení na webu
w w w.s ci tani.cz , př ípadně
mohou občané kontaktovat
štětskou pobočku České pošty
na telefonním čísle: +420 954
241 108, +420 954 342 493.
(hoz)
DALŠÍ INFO W W W

Město opraví po zimě Během dubna dojde
rozbité komunikace k blokovému čištění
Během dubna dojde
k opravám poničených
komunikací na území města
Štětí.
Vyspraveny budou silnice
v ulicích Dohnalova, Kostelní
a Čs. armády a další konkrétní
výtluky ve městě.
„Registrujeme, že po zimě je
řada silnic ve městě opět
v žalostném stavu. Během
dubna se budeme snažit opravit
ty nejvíce poničené,” uvedl
místostarosta města Štětí
Vladimír Frey. V ulici Dohnalová
dojde k vyfrézování celého
povrchu vozovky a pokladu
nového asfaltu. „V této ulici
bychom chtěli požádat občany
o spolupráci. Jedná se
především o vozidla parkující na
levé straně vozovky. Ta by
b ě h e m o p ra v p ř e k á ž e l a .
Žádáme tak občany o jejich
dočasné přeparkování,” řekl dále
místostarosta Frey.
Další komunikace a lokální
výtluky budou vyspraveny
formou oprav jednotlivých děr,

které budou vyfrézovány do
hloubky zhruba čtyř centimetrů
a zality vrstvou asfaltu. „Troufám
si tvrdit, že máme největší
výtluky zmapované. Na ty se
zaměříme,” přidal Vladimír Frey.
Ohledně dalších komunikací
mimo město a v místních
částech jednají představitelé
Štětí se zástupci Správy a údržby
silnic v Litoměřicích.
„Silnice spojující naše místní
části a silnice mimo obec spadají
do gesce litoměřického SÚS.
Urgovali jsme jejich opravu,
nicméně jsme stále ještě
neobdrželi plánovaný
harmonogram těchto oprav,”
dodal místostarosta Frey. (hoz)

Harmonogram oprav
ul. Dohnalova:
frézování - 6. 4.
pokládka - 7. 4.
Ul. Kostelní:
frézování + pokládka - 8. 4.
Ul. Čs. armády + lokální
opravy po městě:
frézování + pokládka - 9. 4.

Během dubna dojde
k tradičnímu jarnímu
blokovému čištění
komunikací ve Štětí.
Uvedené lokality budou
včas oznámeny. Město žádá
řidiče o spolupráci při
úklidu.
Jedná se především o dočasný
zákaz stání silničních vozidel na
pozemních komunikacích
z důvodu blokového čištění
komunikací města v uvedených
dnech. Čištění bude probíhat
vždy od 7 hodin a nejpozději do
14 hodin.
Další informace
Uvedené lokality budou sedm
dní předem označeny
dopravními značkami »Zákaz
stání« s uvedeným datem
čištění. Žádáme řidiče, aby toto
opatření respektovali a svá
vozidla si přeparkovali včas.
Vyhnou se tak zbytečnému
finančnímu postihu od Městské
policie a umožní bezproblémové
provedení úklidu, za což
předem děkujeme. Vozidla

ponechaná v úseku platnosti
zákazových dopravních značek
budou z místa vlastníkem
pozemní komunikace ve
spolupráci s odtahovou službou
odstraněna na náklady jejich
provozovatelů. (hoz)
Harmonogram čištění
13. 4. 2021:
Radouňská, Školní, Mánesova,
Kostelní, Stračenská, Palackého,
Družstevní, Zahradní,
Litoměřická
15. 4. 2021:
Okružní, U Stadionu, ČS.
armády, Školní, U Tržnice,
Družstevní, Alšova, Ostrovní
20. 4. 2021:
Litoměřická, Dohnalova, Čs.
armády, Nové náměstí, Alšova,
U Stadionu, Stračenská,
Ostrovní, Lidická
22. 4. 2021:
Družstevní, Bezručovy sady,
Lidická, Obchodní, Školní, U
Stadionu, Stračenská
27. 4. 2021:
Krátká, Dohnalova, Mírové
náměstí, Školní, Nové náměstí,
Radouňská, Obchodní, Ostrovní
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ZŠ Školní má nové učebny a družinu
Přístavba Základní školy ve
Školní ulici je hotova.
Investiční projekt za zhruba
24 milionů korun finančně
realizovalo Město Štětí ve
spolupráci se společností
Mondi Štětí, MAS Podpřipsko
a za pomoci Integrovaného
regionálního operačního
programu spolufinancovaného Evropskou
unií.
Cílem projektu bylo vybudování
tří družinových tříd a dvou
jazykových učeben za účelem
zvýšení kvality poskytovaného
vzdělání v klíčových
kompetencích, konkrétně
v oblasti komunikace v cizích
jazycích.
„Jedná se o nejvýznamnější
investiční akci, která probíhala
v loňském roce a ukončena byla
v roce letošním. Jsme rádi, že
Město Štětí může opět potvrdit
trend zkvalitňování podmínek pro
výuky dětí v místních základních
školách,” uvedl po dokončení
a předání stavby starosta města
Štětí Tomáš Ryšánek.
Základní škola, která Štětí se
systematicky zaměřuje na výuku
angličtiny, přičemž tento cizí
jazyk je ve škole vyučován již od
prvního ročníku. Škola
nedisponovala odbornou
učebnou, kterou by mohla
využívat pro výuku cizích jazyků.
Realizací projektu tak škola
získala kvalitní, podnětné
a plnohodnotné zázemí.
Realizace projektu taktéž
napomůže motivovat žáky ke
studiu a bude posilovat jejich
kladný vztah k cizím jazykům.
„Měli jsme pro devatenáct tříd
osmnáct učeben. Zároveň jsme
dlouhodobě řešili problém
s družinou. Moderní učebny
i prostory pro družinu nám
rozhodně uleví a pomohou,”
zhodnotil novou výstavbu ředitel
školy Alexandr Petrišče.
Stavba přístavby začala v březnu
loňského roku. Předána byla tedy
přesně po roce.
Kvůli koronavirovým opatřením
probíhá na všech základních
školách ve Štětí distanční výuka.
Nedošlo tak ani ke slavnostnímu
otevření nové přístavby. „Těšíme
se na žáky. Věříme, že nové
prostory budou moci využít již
během dubna. Vše je proto
přichystané,” dodal ředitel školy
ve Školní ulici Alexandr Petrišče.
(hoz)
DALŠÍ INFO W W W
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Zápisy základních škol budou digitální
Zápisy do prvních tříd na
všech třech štětských
základních školách
p r o b ě h n o u k v ů l i
koronavirovým opatřením
stejně jako v loňském roce
digitálně bez přítomností dětí
a rodičů ve školách a to
během celého měsíce dubna.
Povinná školní docházka začíná
počátkem školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku,
pokud mu není povolen odklad
školní docházky. Zápis se týká dětí
narozených v období: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 a dále dětí, které
přicházejí po odkladu.
ZŠ T. G. Masaryka
Děti budou přijímány dle kritérií:
V souladu s platnou legislativou
budou přednostně přijaty děti
s trvalým bydlištěm ve školském
obvodu, při vyšším počtu těchto
žádostí rozhodne los.
V případě nižšího počtu žádostí
dětí ze školského obvodu budou
přijaty děti: jejichž zákonní
zástupci sdílí vizi a zaměření školy,
děti, které mají ve škole
sourozence, děti ostatní.
V případě vyššího počtu žádostí
rozhodne o přijetí nespádových

dětí los. Do 1. ročníku bude
zapsáno maximálně 24 žáků.
Spádové oblasti naší školy jsou
ulice města Štětí: Dlouhá,
Ko m e n s k é h o , 9 . k v ě t n a ,
Lukešova, Pivovarská, 1. máje,
Cihelná, Spojovací, B. Němcové,
Papírenská, Palackého,
Radouňská, Viničná, Obchodní,
Lidická, Smetanova.
Rozhodnutí o přijetí: seznam dětí,
které byly do školy přijaty,
uveřejníme po zpracování žádostí
o přijetí na webových stránkách
školy a na veřejně přístupném
místě (dveře hlavního vchodu do
školy).
ZŠ ve Školní ulici
Žádost o přijetí k základnímu
vzdělávání nebo žádost o odklad
je možné doručit: do datové
schránky školy, e-mailem
s uznávaným elektronickým
podpisem (nelze jen poslat prostý
e m a i l ! ) : z s s t e t i skolni@seznam.cz, poštou:
Základní škola Štětí, Školní 559,
411 08 Štětí, osobní podání –
každý pracovní den v daném
termínu od 9 do 11 hodin.
Po ukončení mimořádných
opatření bude uspořádáno setkání
se zapsanými dětmi zaměřené na
seznámení se s prostředím školy,

Harry Potter kouzlil
na ZŠ v Ostrovní
Žáci 1. tříd ZŠ Ostrovní se
zapojili do projektového
dne „Harry Pottter”, který
byl součástí dlouhodobého
projektu „Hrdá škola”.
Přenesli se do Školy čar
a kouzel v Bradavicích.
Většina dětí přišla
v kouzelnických kostýmech.
Prošly zdí na nástupišti 9 a ¾,
rozřadily se do kolejí, soutěžily
o Ohnivý pohár. Vyrobily si
kouzelnické hůlky, kouzelný
amulet s léčivými bylinkami,
létaly na koštěti a svými kouzly
pomáhaly při vaření kouzelného
lektvaru.
Kromě kostýmů si přinesly také
zvířata, která v Bradavicích
nesměla chybět. A tak jsme tu
měli kočky, krysy, pavouka,
ž á b y, j e d n o r o ž c e , s o v y.
Samozřejmě nechyběla ani živá
žába a sova ze školního
zookoutku. Děti byly nadšené.
Vymýšlely svá vlastní zaklínadla
a čarovaly. (Ostatně na čarování

vzdělávacím programem, učiteli
a prostory školy. Pokud budete
žádat o odklad povinné školní
docházky, je nutno k žádosti
přiložit doporučení odborného
(dětského) lékaře
a poradenského zařízení (např.
pedagogicko-psychologické
poradny).
S ohledem na maximální
naplněnost kapacity tříd a školy je
možné přijmout pro školní rok
2021/2022 do prvních tříd
maximálně 48 žáků. V případě
vyššího počtu zájemců o přijetí
budou uplatněna následující
kritéria: Přijati budou žáci, kteří
mají trvalé bydliště ve spádové
oblasti školy. Přijati budou žáci,
jejichž starší sourozenec je žákem
školy. Přijati budou žáci s trvalým
bydlištěm ve Štětí.
V případě, že v jednom kritériu
nebude v možnostech školy
přijmout všechny žáky (kteří dané
kritérium splňují), protože by
došlo k překročení kapacity
stanovené ředitelem školy, bude
provedeno veřejné losování.
ZŠ Ostrovní
Přípravná třída: Do přípravné třídy
jsou přijímány děti v posledním
roce před zahájením povinné
školní docházky, u kterých je

předpoklad, že zařazení do
přípravné třídy vyrovná jejich
vývoj, přednostně děti, kterým byl
povolen odklad povinné školní
docházky.
Zápis do 1. ročníku proběhne
elektronicky. Seznam dětí, které
byly do školy přijaty, uveřejníme
po zpracování žádostí o přijetí na
webových stránkách školy a na
veřejně přístupném místě
(nástěnka vedle hlavního vchodu
do školy).
Kritéria pro přijetí: Žáci s místem
trvalého pobytu v příslušném
školském obvodu, kteří mají
sourozence ve škole. Při větším
počtu zájemců s místem trvalého
pobytu v příslušném školském
obvodu, než je kapacita školy,
bude o přijetí do 1. ročníku
rozhodovat los. Losování bude
neveřejné, losovat budou členové
školské rady za přítomnosti
vedení školy.
Pořadí při elektronické registraci
před zápisem není kritériem pro
přednostní přijetí. Odklady
povinné školní docházky udělené
v loňském školním roce nejsou
kritériem pro přednostní přijetí.
(hoz)
DALŠÍ INFO W W W

Projekt k finanční
gramotnosti uspěl

se těšily od chvíle, kdy se
o projektu dozvěděly a od toho
dne také o přestávkách
„čarovaly”. Na památku si
odnesly odznaky svých kolejí.
PhDr. Alena Lonská

Projektový den. Foto: archiv.

Druhé pololetí začalo pro děti ze 2. třídy ZŠ TGM netradičně.
V pondělí 1. 2. přijeli do školy pracovníci České spořitelny
s programem „Kam se kutálí peníze”. V rámci projektu
finanční gramotnosti Abeceda peněz se žáci vydali na
krátkou exkurzi do běžného pracovního dne „dospěláků”
a učili se hospodařit s přiděleným rozpočtem. Na celkem
čtyřech stanovištích (Cesta do práce, Zaměstnání, Nákupy
a Hospodaření) se průběžně seznámili s příjmy a výdaji,
které dospělák běžně má. Cílem projektu bylo, aby si děti
z programu odnesly základní povědomí o principech
hospodaření rodiny. Foto: Blanka Pišvejcová.
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Zápis do mateřských škol: elektronicky
Kvůli současné pandemické
situaci není možné
v Mateřské škole provádět
Dny otevřených dveří
a seznámit tak rodiče a děti
s provozem jednotlivých
škol, jejich programem
a uspořádáním.
Zápis bude probíhat
elektronicky formou
elektronického předzápisu od
19. 4. 2021 – bližší informace
budou na stránkách
www.skolkasteti, na úřední
desce školky ve Stračenské ulici
i na webových stránkách města
Štětí. Mateřská škola Štětí,
příspěvková organizace, má pět
odloučených pracovišť. Na
všech pracovištích se vychází při
výchovně vzdělávací činnosti
z Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní
vzdělávání, ale každé pracoviště
má svá specifika.
MŠ Pastelka
Jedná se o jednotřídní
pracoviště na adrese Ostrovní
300. Třída je smíšená, což
znamená, že ji navštěvují děti
od tří do šesti let. Její prioritou je
bezprostřední připravenost na
základní školu, seznámení

zařazovány děti po doporučení
poradenských zařízení. Jedna
třída je zaměřena na vady řeči

s prostředím školy.
MŠ Duha
Nachází se v ulici U Stadionu.
Tato škola má tři třídy dělené
podle věku dětí. Třída pro děti
od 3 – 4, od 4 – 5 a od 5 – 6 let.
Prostorná zahrada této školy má
vybudované malé dopravní
hřiště a běžecký ovál. Škola se

zaměřuje na projekt Děti na
startu a logopedickou prevenci.
V ulici Stračenská se nacházejí
dvě mateřské školy.
MŠ Beruška
Má dvě třídy pro děti se
s p e c i á l n í m i v z d ě l á va c í m i
potřebami a dvě třídy běžného
typu. Do speciálních tříd jsou

a druhá je pro děti s více
vadami. Zbývající dvě třídy jsou
částečně smíšené.
MŠ Poupě
Je trojtřídní mateřskou školou
a již řadu let pracuje podle
projektu Zdravých mateřských
škol. Tento projekt každé tři
roky obhajuje na Státním
zdravotním ústavu. Cílem
projektu je dosáhnout ve škole
pohodu a zdraví. Vytváříme

skutečně zdravé prostředí,
přátelské vůči všem přirozeným
potřebám dětí, učitelů,

provozních zaměstnanců a
rodičů. Všechny tři třídy na MŠ
jsou smíšené. Dále se zaměřuje
na intenzivní logopedickou péči
a práci s dětmi s odkladem
školní docházky.
MŠ Klubíčko
V ulici 9. května je čtyřtřídní
mateřská škola. Na této škole je
třída pro děti mladší tří let, kde
je zajišťována podpora chůvy
souběžně s pedagogem. Ostatní
třídy jsou děleny podle věku.
Mateřská škola uvolnila prostory
pro odloučené pracoviště

Speciálního pedagogického
centra v Litoměřicích, kde jejich
speciální pedagog zajišťuje
odbornou péči pro naše děti
i pomoc rodinám s předškolními
dětmi přímo ve Štětí.
Mgr. Alena Kořínková
ředitelka příspěvkové
organizace
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Ulicemi města Štětí: Kultura
V roce 1946 pořádala místní
osvětová rada cyklus přednášek
odborného učitele Josefa
Chrtka na téma „Obrazy
z českých dějin”. Kromě
běžných občanů je vyslechli
členové zdejší vojenské
posádky a starší žactvo. Ve Štětí
tehdy působil smíšený pěvecký
sbor, který vystupoval při
společenských událostech.
Roku 1949 byl založen dětský
pěvecký „Smetanovský
k r o u ž e k ”, k t e r ý n a c v i č i l
celovečerní hudební program
a připravil výstavu o životě B.
Smetany. Součástí života města
byla i pohostinská vystoupení
známých umělců. V roce 1950
tu koncertovala členka pražské
opery M. Vavříková s klavírním
virtuosem M. Komárkem.
Červencová Husova oslava
s přednáškami pánů učitelů
Chrtka a Rajtra a hudbou pod
vedením kapelníka Reichelta se
netěšila velkému zájmu
obyvatel. V roce 1953 kulturní
činnost ve městě řídila újezdní
osvětová beseda spolu
s kulturní komisí národního
výboru. Kromě smutečních

tryzen za komunistické
diktátory J. V. Stalina a K.
Gottwalda a oslav státních
svátků proběhla řada
d i va d e l n í c h p ř e d s t a v e n í ,
zájezdů za kulturou, estrád
a plesů, ale také besedy
a přednášky, a to zejména
z oblasti zdravotnictví (hygiena
v potravinářství, rakovina,
tuberkulóza). Pionýři uspořádali
prodejní výstavu knih a kroužek
výtvarníků v papírně výstavu
obrazů a lidové tvořivosti. O rok
později byl kulturní program
obdobný, nemalá pozornost
byla věnována dětem. Velkou
účastí českých i německých
obyvatel vynikla přednáška
učitele V. Míchala „Štětí před
200 léty”. Dalšími tématy byly
výchova dětí, ochrana ovocných
stromů či „Náboženství a idea
žehu”. Roku 1960 uspořádal
závodní klub SEPAP ve městě 82
kulturních a osvětových akcí.
V jeho režii v dalších letech
počet akcí i návštěvnost stále
stoupaly. V roce 1964 besedoval
ve Štětí slavný herec Jaroslav
Vojta, který zároveň ocenil práci
zaměstnanců papíren. Velmi

Kulturní středisko na Mírovém náměstí. Foto: archiv KIZ.

bohatý program tehdy
zaznamenal Štětský kulturní
podzim, bohužel s malou
návštěvností. V roce 1978
proběhlo množství besed a
přednášek pro děti a mládež,
150 zájezdů do pražských
divadel, za sportem a
památkami a řada koncertů
(kromě E. Pilarové či P.
Spáleného také J. Schelinger).
Tehdy se také uskutečnily
výstavy mladých techniků,

plastikových modelářů a ručních
prací. V současné době zajišťují
kulturní činnost ve městě KIZ
Štětí. Oblíbené jsou rockové
koncerty, jarmark nebo FEDO. V
malém sále Kulturního střediska
se konají besedy s cestovateli, v
infocentru výstavy a v knihovně
kromě výstav také besedy se
spisovateli, přednášky a jiná
setkání aktivních občanů.
M. Plaček

Výlety za historií: Hoštka
Nejprve vám chci představit
půvabný popis Hoštky z pera
Bedřicha Bernaua, jak jej vydal
roku 1892 nakladatel Jan Otto
v díle Čechy, díl VII. Středohoří:
„… vábí nás starožitné městečko
Hoštka, v utěšeném úvalu ležící
při potoku Obrtce, od Tuhaně
sem plynoucím. Okolí jeho jest
pěkný sad, neboť v opuce výšin
zdejších jak víno, tak chmel
a stromy ovocné výtečně
prospívají. V Hoštce spatříš také
ještě leckterý starobylý dům,
kostel pak, v jihovýchodním
rohu náměstí mezi domy se
zvedající, … již zdaleka nás
k sobě vábí. Presbyterium
gothické s mocnými svými
opěrnými pilíři jest vedle věže
nejstarší částí kostela; na
konsolích žeber šklebí se
potvorné hlavy lidské … u jižního
pak, postranního vchodu
zazděna jest památní deska
Vácslava Vlka z Kvítkova, z roku
1569 … Všimnuvše si ještě …
půlměsíce a hvězdy, které co
znak polských knížat
Tarnovských zástavních držitelů
Roudnice a Hoštky ve věku XVI.,
jako znamení města posud na

makovici kostelní věže se stkví,
zajdeme ještě na radnici, kde
chová se pět městských českých
knih, nejstarší z roku 1494 … Ve
středu XIV. století náležela
(Hoštka) rodině Sršů z Loun …
Arcibiskupové Pražští, jimž
potom Hoštka se dostala,
připojili ji ke zboží hradu
Helfenburka, později připadla ku
panství Roudnickému. Hoštka
poněmčila se ku konci XVIII.
věku, ale ještě v našem století
(myšleno 19. století, kdy byl text
psán – pozn. M.P.) uměli zde
starší lidé česky …” První
písemná zmínka o Hoštce je až
z poloviny 14. století, zdejší
středověké osídlení je však
mnohem starší. Při opravě
gotického kostela byla totiž
objevena část románského zdiva
s útlým okénkem, zapracovaná
do kostelní věže. Románský
panský tribunový kostel byl
patrně postaven již v 2. polovině
12. století, kdy zdejší statky
náležely pražské kapitule sv. Víta
a její kanovník Otmar jej
nejspíše založil. Odtud také
v Čechách ojedinělé zasvěcení
svatému Otmaru. Stavbu

Náměstí v Hoštce. Foto: archiv KIZ.

zajistila stavební huť při klášteře
premonstrátek v Doksanech,
která vystavěla i další kostely
v okolí. Tvrz je doložena kolem
poloviny 14. století a zbytek její
věže na návrší východně od
městečka byl viditelný ještě
v 19. století. Z Hoštky pocházel
mistr svobodných umění Kašpar
Ambrosius, který se vypravil do

Polska jako učitel ve šlechtické
rodině. Do sborníku z roku 1608,
vydaného k této příležitosti,
přispělo 13 jeho přátel, včetně
slavných humanistických učenců
Jana Campana Vodňanského
a Pavla Stránského ze Záp.
M. Plaček
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Šéf české zbrojovky Lubomír Kovařík:
Stojí v čele největší
tuzemské zbrojovky. Za
sebou má ovšem štětský
rodák Lubomír Kovařík
úspěšnou kariéru vojenského
pilota nebo vedoucí pozice
v předních manažerských
pozicích firem Eltodo nebo
Škoda Praha. „Disciplína,
kterou mají v sobě vojáci,
pomáhá i v manažerských
pozicích,” říká prezident
skupiny CZG – Česká
zbrojovka Group.
Bylo vždy vaším snem stát se
profesionálním vojákem,
přímo vojenským pilotem?
Ano bylo, již na základní škole
jsem byl na tablu v 8. třídě
namalován v malém letadélku
v oblacích. Na gymnáziu jsem svůj
sen začal realizovat, začal jsem
létat ve Svazarmu
a následně nastoupil do Vojenské
vysoké letecké školy v Košicích.
Jak vlastně vypadaly Vaše
kariérní kroky? Jak se stane
z „kluka z malého města”
vojenský pilot?
Relativně jednoduše, v průběhu
studia na gymnáziu jsem
absolvoval základní výcvik na
motorových větroních L 13 SW
Vivat a následně výcvik na
sportovních motorových letadlech
Zlín Z 142, ve 4. ročníku jsem si
podal přihlášku na vysokou školu
do Košic, následoval přezkum
zdravotního stavu v Ústavu
leteckého zdravotnictví v Praze
a příjímací zkoušky v Košicích.
Předpokládám, že na počátku
kariéry musela být velká řada
odříkání. Nelitoval jste
někdy? Nebo naopak si
říkáte, že byste nic neměnil?
Odříkání určitě byla, cestoval jsem
ze Štětí až do Opavy, kde bylo
vojenské gymnázium, následně
do Košic, kde byla vysoká škola,
spoustu hodin jsem strávil ve
vlacích. Určitě jsme neměli tolik
volnosti jako studenti na civilních
školách. Zdali jsem někdy litoval?
Nikdy.
Popište, prosím, jak vypadal
takový den vojenského
pilota?
Určitě si každý pod tímto pojmem
představí pouze samotné létání,
ale letání je pouze vrcholem
dlouhé přípravy, která se skládá
z teoretické přípravy, jako jsou
studium různých předpisů,
technických částí letadla, taktiky,
meteorologie a spousty dalších,
zakončených zkouškami
z je dnotl ivých př e dmě tů,
a samozřejmě i fyzické přípravy.

Zažil jste při některém z letů
extrémní situaci?
Extrémní situaci, kdy by šlo
o život, tak to ne.
Jiná kariéra v armádě vás
nelákala?
Nelákala, odmalinka jsem chtěl
létat a řídit lokomotivu, díky řízení
osudu se mi jeden z těchto snů
podařilo naplnit.
Proč jste kariéru v armádě
ukončil v polovině
devadesátých let?
90. léta byla turbulentní v celé
řadě věcí, jednou z nich byly
změny v armádě, kdy z původního
Československa a velkého
množství vojenský letišť zbyla
pouze Česká republika s několika
letišti, což samozřejmě vedlo
k tomu, že se postupně snižovaly

značně liší. Čekalo mne mnoho
dalšího studia, ať už způsobů
řízení podniků, makro i mikro
ekonomiky, daňových předpisů,
protože jsem začínal v daňové
kanceláři, a dalších. Na druhou
stranu si myslím, že disciplína,
kterou mají v sobě vojáci, pomáhá
i v manažerských pozicích.
Patnáct let již působíte
v největším tuzemském
výrobci ručních palných
zbraní, v České zbrojovce. Dá
se říci, že je pro vás ideální
spojení byznysu a armádní
techniky?
Možná ano, zcela upřímně, kdo z
nás si v dětství nehrál na vojáky a
„nestřílel” se vším, co by se jen
zdánlivě podobalo zbraním.
Armádní techniku jsem měl

České zbrojovky a také důležitou
referencí na světových trzích.
Naše produkty používají armády,
policie, nebo námořnictva celé
řady zemí, namátkou kromě
České republiky také Slovensko,
Maďarsko, Polsko, Francie, celá
řada asijských zemích. V případě
Maďarska se jedná o přenos
t e c h n o l o g i í . J i n ý m i s l ov y
v Maďarsku jsou pod naší licencí
vyráběny čtyři naše produkty
v rámci přezbrojení všech
maďarských ozbrojených sil. Naše
útočné pušky BREN 2 používá
také nejprestižnější
protiteroristická jednotka
francouzského četnictva GIGN,
nebo ochránci afrických parků
v Keni, kterým naše zbraně
pomáhají chránit divoká zvířata.

FOTO: ARCHIV CZG

počty pilotů v Armádě České
republiky. Protože se od té doby
moc nelétalo, rozhodl jsem se
odejít.
Nechybí vám létání?
Chybí, samozřejmě že chybí. Je to
jeden z nejkrásnějších okamžiků,
jaký si v životě můžete představit.
Dnes již jako pilot nelétáte
vůbec?
Už létám pouze jako pasažér
různých leteckých společností při
pracovních cestách, nebo
dovolených.
Jak velký a těžký byl pro vás
osobně „přechod” z pozice
armádního důstojníka do role
manažerské ve velkých
firmách ELTODO nebo Škoda
Praha?
Určitě to nebylo jednoduché,
civilní život se od toho vojenského

vždycky rád, proto pro mne
pracovat ve společnosti, která
vyrábí zbraně, je přirozené.
Vy osobně máte zbraň?
Kdyby jenom jednu (smích).
Kolik vaše zbrojovka vyrobí
zbraní?
Když jsem nastoupil do Zbrojovky
roce 2006, tak to bylo zhruba 100
000 zbraní ročně, v loňském roce
jsme vyrobili více než 400 000
kusů zbraní.
Kromě české armády
vyrábíte zbraně i pro další
státy. Jaké další ozbrojené
složky používají zbraně, které
se vyrobí v Uherském Brodě?
Spolupráce s českými
ozbrojenými složkami je pro nás
klíčová. Armáda České republiky
je historicky jedním
z nejvýznamnějších zákazníků

Zajímavým trhem pro vás
musí být USA. Je pro
zbrojovku tento trh
nejlukrativnější?
Skupina Česká zbrojovka Group
(CZG) je velmi silně exportně
orientovaná. Máme v současné
době přibližně 150 zástupců
působících zhruba ve 100 zemích
světa a více než 75 % našeho
obratu tvoří export. Naším
nejvýznamnějším trhem jsou
bezesporu Spojené státy, kam
vyvážíme zhruba polovinu naší
produkce. CZG působí v USA již
od roku 1997, kdy jsme založili
dceřinou firmu CZ-USA za účelem
prodeje a servisu střelných zbraní
vyrobených v Uherském Brodu,
CZ-USA sídlí v americkém Kansas
City. Trh v USA je trhem vysoce
referenčním – pokud se Vám

ROZHOVOR

11

Naši zbraň má třeba i jordánský král
podaří uspět v USA, máte dveře
otevřené i ve zbytku světa.
Co pro skupinu CZG znamená
převzetí legendární americké
značky Colt?
Jen upřesním, že k převzetí
doposud nedošlo. Nejdříve musí
proběhnout regulatorní schválení
ze strany amerických
a kanadských úřadů, které je
v běhu. Výsledek očekáváme
v průběhu druhého kvartálu
letošního roku. Toto spojení je
strategickým krokem pro obě
společnosti. Akvizice společnosti
Colt, ikonické značky a etalonu na
trhu ozbrojených složek i na
civilním trhu v celosvětovém
měřítku, zapadá do naší strategie
stát se lídrem v odvětví výroby
střelných zbraní a klíčovým
partnerem pro ozbrojené složky.
Jsme hrdí na to, že můžeme do
našeho portfolia zařadit Colt,
který stojí bok po boku americké
armády již více než 175 let.
Společně skupina dosáhne příjmů
přesahujících 500 milionů USD
a stane se hybatelem v oblasti
ručních palných zbraní. Také se
hodláme zaměřit na využití
synergií v rámci našich
obchodních sítí a dodavatelských
řetězců. Colt zase může těžit
z našeho propracovaného
systému výzkumu a vývoje. CZG
tak posílí schopnost Coltu přinášet
nové a inovativní produkty na trh.
Prostřednictvím akvizice
společnosti Colt urychlíme proces
rozšíření našich výrobních
kapacit, abychom mohli uspokojit
poptávku a dále se rozvíjet.
Portfolia obou společností se
skvěle doplňují. Colt se
specializuje na ruční palné zbraně,
mezi nimiž má několik ikonických
výrobků. Vyrábí světoznámé
revolvery, které CZ ve svém
portfoliu, stejně jako kulomet,
nemá. CZ naopak vyrábí kulovnice
a malorážky, které zase nejsou
v nabídce Coltu. Naše útočné
pušky jsou na jiné platformě,
nekonkurujeme si, ale vzájemně
s e d o p l ň u j e m e . To p l a t í
i v rozložení trhu. CZG dodává
primárně na civilní trh, Colt
naopak generuje téměř dvě
třetiny svých tržeb na trhu
ozbrojených složek.
Kromě jiného vaše firma
vyrábí i sportovní zbraně.
Máte nějaké slavné sportovní
jméno mezi zákazníky?
Spolupracujeme s těmi nejlepšími
střelci v daných sportovních
disciplínách. Např. naše pistole CZ
Shadow 2 naprosto dominuje
v divizi Production střelecké

disciplíny IPSC. V IPSC soutěži jde
o to, co nejrychleji proběhnout
vytyčenou dráhu a nejpřesněji
zasáhnout připravené terče. Je to
rychlá, dynamická disciplína,
náročná na rozhodování
a bleskové reakce. Za nejlepšího
střelce posledních 20 let je možné
označit Erica Grauffela z Francie.
Právě tohoto střelce se nám
podařilo získat do našeho
střeleckého týmu, kde se zařadil
po bok dalších vynikajících střelců
světové extra třídy Robina Šeba,
Zdeňka Liehneho, Martiny Šeré
atd. Zmínit ještě musím Mariu
Guschinu z Ruska, která nejen že
s drtivou převahou dominuje
dynamické střelbě mezi ženami,
ale umí se probojovat na stupně
vítězů v celkovém hodnocení
a nechat za zády desítky, někdy
i stovky mužů.
Děláte i nadále zbraně na
zakázku? Případně i nadále
spolupracujete s rytcem
Reném Ondrou?
Samozřejmě spolupracujeme
s panem Reném Ondrou, kterého
považujeme za našeho dvorního
rytce. Za celou dobu spolupráce,
která čítá několik desetiletí,
vytvořil tisíce kusů rytin, které
dávají našim výrobkům umělecký
nádech. Vytvořil stovky unikátních
kusů, které se staly vyhledávaným
artiklem mezi sběrateli.
V souvislosti se zakázkovou
výrobou jsme v říjnu 2019 spustili
zbraňový konfigurátor pro český
trh. Tento on-line konfigurátor
umožňuje zákazníkovi
individualizaci vybraných
produktů. Konfigurátor již funguje
také na Slovensku, v Polsku a v
Německu.
Kolik takových speciálů
případně vyrobíte?
Ročně vyrobíme několik stovek
unikátních rytin, které vynikají
ruční prací, která je stále více ve
světě nahrazována průmyslovým
zdobením. Ruční práce je však
stále cennější a svědčí o umu
mistrů, kteří se jí věnují.
Individualizaci své zbraně
prostřednictvím našeho online
konfigurátoru ročně volí také
ro s t o u c í p o č e t u ž i va t e l ů .
U vybraných zbraní si můžete
zvolit například ráži, délku hlavně,
tvar a materiál pažby, kapacitu
zásobníku, optiku, barevné
provedení, tvar ovladačů zbraně
a mnoho dalších prvků. Zbraň si
dokonale přizpůsobíte nejen svým
tělesným proporcím
a uživatelskému komfortu, ale
také svému výtvarnému cítění.
Jaká je jejich cena?

Cena ryté zbraně se odvíjí od
použitých materiálů a množství
rytin, které na svém těle nese.
Používáme například zlato,
stříbro, velmi drahá dřeva, jako je
mahagon a brynýr, kly z mamuta
atd. Cena se může pohybovat od
pár desítek tisíc po několik stovek
tisíc korun.
Prozradíte, kdo je majitelem
takové originální zbraně
z vaší zbrojovky?
Některé z nich se dostaly do rukou
velmi zajímavých osobností,
například američtí exprezidenti
George W. Bush a Donald Trump
nebo jordánský král Abdalláh II.
Pistole pro amerického prezidenta
Donalda Trumpa pocházela
z limitované edice ke stému výročí
založení Československé
republiky. Šlo o stejnou pistoli,
která se v dobročinné aukci
v květnu 2019 vydražila za 650
tisíc korun. Celý výtěžek z této
dražby jsme pak věnovali
Vojenskému fondu solidarity
a Nadaci policistů a hasičů.
Předpokládám, že domov jste
aktuálně našel někde blízko
vaší firmy?
Bydlím Praze, po celou dobu, co
jsem působil ve Zbrojovce
v Uherském Brodu, jsem dojížděl,
většinou v režimu v neděli večer
nebo v pondělí brzo ráno do Brodu
a ve čtvrtek navečer zpět do
Prahy. Poté, co jsem se přesunul
do vedení skupiny CZG v Praze, se
mé cestování na Moravu trochu
omezilo, nicméně stále jezdím do
našeho hlavního výrobního
závodu alespoň jednou, dvakrát
za měsíc.
Dostanete se ve svém
nabitém programu do Štětí?
Ano, snažím se, mám tam ještě
maminku a tetu.
Jsou místa, která máte na
Štětsku rád?
Určitě, byť je to dlouho, co jsem
ze Štětí odešel. A musím uznat, že
se za tu dobu Štětí hodně změnilo,
v pozitivním smyslu slova. Stále je
krásné prostředí okolo Labe, lesy
okolo Stračí jsou také úchvatné.
Pokud vím, spolupracujete
i s některými štětskými
spolky. Například jste
pomohli vybavit dětské
tábory a podobně?
Ano, pomáhali jsme dětskému
domovu nebo dětským táborům,
podle mého názoru je role velkých
společností i o tom, že mají
určitou sociální odpovědnost.
V mládí jste se prý pohyboval
i mezi později úspěšnými
hudebníky ze Štětí. Tahle
cesta vás nelákala?

Hudba mne možná lákala, ale
velmi brzo se ukázalo, že pro
hudební cestu opravdu nemám
nadání. Myslím, že paní učitelka
hudební výchovy na základní
škole by vám mohla vyprávět.
Potkáváte ještě přátele,
kamarády, známé ve Štětí?
Velmi málo, bohužel život nás tak
trošku všechny odvál.
Má vrcholový manažer volný
čas? Pokud ano, jak ho tráví?
Vo l n é h o č a s u m o c n e n í ,
samozřejmě se jej snažím trávit
s rodinou, se svojí úžasnou ženou,
3letou holčičkou a když si udělám
čas, tak i s mým 25letý synem
z prvního manželství, který
studuje vysokou školu a pracuje.
Miluji svoji rodinu!
Pavel Hoznédl

Lubomír Kovařík
Lubomír Kovařík vystudoval
Vysokou vojenskou leteckou
školu a absolvoval program
MBA na Sheffield University.
V armádě začínal jako pilot
a postupně dosáhl v letectvu
hodnosti poručíka. Jeho
vojenská kariéra skončila
v polovině 90. let, kdy roku
1995 zahájil kariéru civilní jako
manažer ve společnosti Aulis.
Ro k nato nas to upi l do
společnosti Škoda Praha jako
výrobní ředitel, kde se
postupně vypracoval na pozici
generálního ředitele. Později
pracoval pro společnosti
Eltodo EG a Mavel. V letech
2006-2017 pak působil jako
generální ředitel České
zbrojovky, a.s., a od roku 2018
je prezidentem a předsedou
představenstva holdingu
Česká zbrojovka Partners SE.
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Ukliďme Štětsko se hlásí v půlce dubna
Zdravé město Štětí a MA21
se ve spolupráci s dalšími
spolky opět připojí k akci
Ukliďme svět, ukliďme
Česko. Hlavní akce
proběhne v sobotu 10. 4.
2021 a organizátoři rozdělili
„uklízecí” party na různá
území města a jeho okolí.
Přidat se může každý
občan!
Město poskytne registrovaným
organizátorům, kteří se
rozhodnou pro úklid lokality
zdarma, materiální podporu
v podobě zajištění potřebného
množství pevných pytlů na
odpad a pevných pracovních
rukavic, Štětské komunální
služby zajistí odvoz sebraného
odpadu z předem dohodnutého
místa.
„Hlavní úklidová vlna bude
probíhat 10. 4. 2021. Úklid je
případně možné po dohodě
zorganizovat i v jiný termín. Pak
ale prosíme občany, aby počítali
s tím, že odpad bude odvezen
nejbližší pracovní den,” uvedla
koordinátorka Zdravého města
Jana Lebdušková.

Uklízet se bude v okolí lesíku
Žampich, v okolí areálu
společnosti Mondi, ve Stračí
směrem od kolejí na hřiště nebo
v prostoru Přírodní památky Bílé
stráně u Štětí. Oddíl Tuláci
dokonce v rámci akce pořádá
Rodinnou soutěž v úklidu
přírody. Stačí do 18. 4. 2021
posbírat co nejvíce odpadu,
nafotit se s „úlovkem”
nasbíraných pytlů a fotografie
p o s l a t n a e m a i l
tulacisteti@seznam.cz. Nejlepší
tři sběrači se mohou těšit na
tričko s popiskem.
Jak se přidat ke zvolené
úklidové partě? Níže naleznete
seznam koordinátorů a místa,
kde bude jejich parta uklízet.
Stačí je kontaktovat a o další už
se postarají organizátoři akce.
Několik dobrovolných akcí
s úklidem již proběhlo. Aktivní
jsou v tomto ohledu skupinky v
místních částech Štětska. „Úklid
proběhl v Čakovicích a na
Chcebuzi. Za což patři velké
p o d ě k o v á n í v š e m
dobrovolníkům, kteří se na
úklidu podíleli,” dodala Jana
Lebdušková. (hoz)

Koordinátoři projektu Ukliďme Štětsko
Úklid v okolí Žampichu
10. 4. 2021, 10:00 – 16:00
Jana Lebdušková
jana.lebduskova@steti.cz
Úklid v okolí Mondi
9. – 11. 4. 2021, individuálně
Markéta Bašusová
Marketa.Basusova@mondigroup.com

Stračí
10. 4. 2021
Bc. Michaela Kubánková
misaela85@seznam.cz

Rodinná soutěž v úklidu
9. 4. – 18. 4. 2021
Ing. Martina Macková
tulacisteti@seznam.cz
Úklid PP Bílé stráně u Štětí
9. 4. - 11. 4. 2021
9. 4. 2021 - 8:00
11. 4. 2021 - 16:00
Ing. Filip Votoček
votocek@sivazs.cz

ODPADY
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Termíny svozu odpadů pro rok 2021

S v o z s m ě s n é h o
komunálního odpadu
Směsný komunální odpad je
vyvážen z území města
a místních částí dvakrát týdně,
a to v pondělí a ve čtvrtek.
V pondělí se jedná
o popelnicové nádoby o objemu
110 l, 120 l a 240 l, které jsou
umístěny u rodinných domků
a sídlištní kontejnery o objemu
1100 l v ulicích Obchodní 538 –
542, 545, 678 – 680; U Stadionu
486; Školní 493, 495, 496, 543,
444; Radouňská 584 a 585; 1.
máje 597,598 a na hřbitově. Ve
čtvrtek pak všechny kontejnery
o objemu 1100 l. Je nutné, aby
sběrné nádoby byly přistaveny
a popelnicová stání odemčena v
den vývozu nejpozději do 6
hodin ráno.

Svoz objemného odpadu
Přistavení velkokapacitních
kontejnerů na objemný odpad
do místních částí v roce 2021
proběhne v těchto termínech:
11. 6. – 13. 6., 17. 9. – 19. 9.,
10. 12. – 12. 12.
Velkokapacitní kontejnery jsou
určeny pouze na objemný
odpad. Objemným odpadem se
rozumí: nábytek (křesla, skříně,
židle, válendy), podlahové
krytiny (koberce), sanitární
keramika (umyvadla, vany,
toalety), ostatní (staré lyře,
kola, matrace).
Mezi velkoobjemový odpad
nepatří: veškerý nebezpečný
odpad (lednice, televizory,
monitory, zářivky, autobaterie,
barvy, ad.), tříděný odpad
(papír, sklo, železo, plasty),
kompostovatelný odpad (tráva,
listí, ad.), uhynulá domácí
zvířata, běžný komunální
odpad, stavební suť a kameny,
pneumatiky, ad. Tento odpad
mohou obyvatelé odevzdat na
sběrném dvoře ve Štětí.

Svoz tříděného odpadu
Papír - 1x týdně – úterý. Plasty
- velké kontejnery 1x týdně –
pátek (malé 120l nádoby
u rodinných domků 1x 14dní –
lichý týden). Sklo - 1x za 14 dní středa (sudý týden). Nápojové
kartony - 1x měsíčně. Kovy – 1x
měsíčně. Jedlé oleje a tuky – 1x
měsíčně. Nádoby na bioodpad 1x za 14 dní - středa (sudý
týden).

Svoz bioodpadu
Pravidelný svoz bioodpadu
v roce 2021 od rodinných domů
na území města a místních částí
bude probíhat pravidelně vždy
ve středu každý sudý týden.
Termín prvního svozu je 7. 4.
a posledního 1. 12. 2021.
Je nutné, aby sběrná nádoba
byla přistavena v den vývozu
nejpozději do 6 hodin ráno.
Pokud má někdo zájem

Kdy se vyváží odpad ve
Štětí? Přinášíme
přehledový text společně
s kalendářem do června
letošního roku, doplněným
o termíny svozu bioodpadu.

o nádobu na bioodpady je
možno si ji po předchozí
domluvě s referentem životního
přostředí (tel.: 601 084 867)
vyzvednout v areálu ŠKS v ul.
Papírenská č.p. 806. Bioodpad
je možno také odevzdat
bezplatně ve sběrném dvoře.
Mobilní sběr nebezpečných
složek komunálního
odpadu
Mobilní sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu
v místních částech bude
proveden 2x za rok (jaro,
podzim). Celoročně mohou
občané odevzdávat nebezpečný
komunální odpad ve sběrném
dvoře. První sběr v letošním
roce se bude konat 29.5.2021.
Dle potřeby budou naplánovány
i mimořádné svozy odpadů,
o kterých budou občané
v předstihu informováni.
Sběrný dvůr ve Štětí
Sběrný dvůr ve Štětí je otevřen
celoročně od pondělí do neděle
(otevírací doba níže v tabulce).
Co můžete ukládat ve sběrném
dvoře? Objemný odpad: tedy
takový druh odpadu, který
vzhledem ke svým rozměrům,
případně hmotnosti, nemůže
b ý t u m í s t ě n d o
normalizovaných sběrných
nádob, např. nábytek, koberce.
Nebezpečné složky
komunálního odpadu: Jedná se
například o mazací
a
motorové oleje, televizory,

obrazovky, lednice, mrazící
boxy, zářivky, kabely, výbojky,
z b y t k y b a r e v, ř e d i d e l ,
autobaterie apod.
Stavební suť je možno ukládat
do sběrného dvora, poplatek od
občanů za uložení stavební suti
činí 1,50 Kč/1 kg. Dle vyhlášky
č. 2/2018 od 12. 5. 2018 až 500
kg na osobu za kalendářní rok
zdarma.
Stavební materiál obsahující
azbest (eternit) - za poplatek od
občanů 4,50 Kč/1 kg.
Dle vyhlášky č. 2/2018 od 12. 5.
2018 až 100 kg na osobu za
kalendářní rok zdarma.
Biologicky rozložitelný odpad např. tráva, listí, aj. a ořezy keřů
a stromů ukládat odděleně do
označených kontejnerů či míst.
Kdo může ukládat odpad ve
sběrném dvoře? Odpad zde
může uložit občan města
a místních částí po předložení
občanského průkazu nebo
dokladu o zaplacení místního
poplatku za odpady příslušného
kalendářního roku. (hoz)

Sběrný dvůr Štětí
Pondělí 08.00 – 16.30 hod.
Úterý
08.00 – 16.30 hod.
Středa 08.00 – 19.00 hod.
Čtvrtek 08.00 – 16.30 hod.
Pátek
08.00 – 16.30 hod.
Sobota 08.00 – 14.00 hod.
Neděle 14.00 - 17.00 hod.
Kontakt na obsluhu Sběrného
dvora: p. Kuneš: 725 326 595
DALŠÍ INFO W W W
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Rozběháme Igráčky: výzva florbalistů
Florbalový klub SK Štětí
i přes koronavirové opatření
nespí. Zapojil se do
virtuálního závodu v běhání
s názvem Rozběháme
Igráčky!
První virtuální závod Rozběháme
Igráčky je akce, která má v této
nepříznivé době motivovat členy
štětského florbalového oddílu
bez rozdílu věku k aktivnějšímu
trávení volného času. Závod je
určen jak pro členy klubu, tak
i pro jejich rodinné příslušníky.
Cílem závodu je naběhat
v určeném období co nejvíce
kilometrů. Běžci jsou rozděleni
podle věku do šesti kategorií od
nejmenších po dospělé. „Hodnotí
se první tři místa v jednotlivé
kategorii a speciální cenu si
vyběhne ten, který ze všech
účastníků zaběhne nejvíce
kilometrů,” říká šéf florbalového
klubu Petr Kratochvíl.
Florbalisté, stejně jako další
sportovní kluby po celé
republice, přišli kvůli
koronavirové pandemii o svá
soutěžní utkání i možnost
trénovat v hale. Proto berou

virtuální závod jako náhradu za
tréninkové porce. „Bereme
závody jako motivaci. Členové
klubu mohou běhat jak sami, tak
do závodů mohou zapojit celou
rodinu. A díky výsledkům vidíme,
kdo má o sport opravdu zájem,”
přidává šéf rychle se rozvíjejícího
sportovního odvětví.
Florbalový klub spolupracuje
s platformou Rozběháme Česko.
Do běhání se podle Petra
Kratochvíla zapojilo během
března zhruba čtyři desítky
běžců.

„Zatím je závod určen pouze pro
členy florbalového klubu.
Běháme od 8. 3. a konec akce je
plánován na 11. 4.,” vysvětluje
dál předseda florbalového klubu.
Účast je podle šéfa Igráčků
překvapivě pozitivní. „Chtěli jsme
vzít úvodní měsíc jako pilotní.
Abychom zjistili, jestli o virtuální
závod bude vůbec zájem.
Předpokládáme, že budeme
pokračovat i v dalších měsících,”
popisuje Petr Kratochvíl.
Oddíl florbalu vznikl ve Štětí před
patnácti lety a aktuálně má více

jak stovku členů ve věkových
kategoriích přípravky, elévů
a elévek, mladších a starších
žáků a žákyň a celek dospělých.
Poslední mistrovský turnaj
odehráli malí florbalisté v říjnu
loňského roku. „Čekáme jako
ostatní sportovci, kdy se budeme
moci vrátit k normálnímu
tréninku. Otázkou je, zda ještě
stihneme odehrát v hale zápasy,
případně turnaje,” dodává
předseda štětského florbalového
klubu. (hoz)
DALŠÍ INFO W W W

Soutěž s QR cachingem Nové náměstí zdobí
bavila velké i malé
dřevěná socha Štír

Poznávací a vědomostní soutěž s názvem Malý prázdninový QR
caching měla ve Štětí úspěch. Více jak dvacítka malých i větších
„hráčů” poznávala během jarních prázdnin pomocí QR kódů
zajímavosti ve městě, přiučila se orientaci v mapě a nakonec
i získala drobné ocenění v podobě nového pexesa s tématy
loupežnické party loupežníka Štětky. Kulturní středisko
a Informační centrum chystají další soutěž i na letní prázdniny.
Budou o ní informovat prostřednictvím webu, facebooku i ve
Zpravodaji města Štětí. Foto: P. Čudová.

Nové náměstí zdobí od března nová dřevěná socha – Štír. Jedná
se o další dílo řezbáře Davida Fialy, který tvoří dřevěné sochy
z kmenů vánočních stromů, které těšily obyvatelé města během
adventního času. Socha Štír je pokračováním sousoší Znamení
zvěrokruhu, které se rozrůstá v prostranství věžových domů. Štír
by měl být k vidění na Novém náměstí zhruba do poloviny
prosince, pak ho vystřídá nový vánoční strom. Řezbář David Fiala
vytvořil například i sousoší v Radouni, nebo dřevěný kříž na
Brocenské cestě. Foto: P. Hoznédl.

VZPOMÍNKY/INZERCE/OSTATNÍ
VZPOMÍNKY
Dne 7. dubna 2021 uplyne již
dvacet tři smutných let, kdy
utichlo zlaté srdce naší drahé
maminky a babičky, paní Marie
Šťastné ze Štětí. Dne 10. května
si pak připomenem šestnácté
výročí úmrtí našeho milovaného
tatínka a dědečka, pana
Vladimíra Šťastného ze Štětí.
S láskou a úctou stále vzpomínají
dcery Marie a Vlaďka s rodinami.
Dne 2. března to bylo již 14 let,
kdy nás opustila naše drahá
manželka, maminka, sestra, paní
Blažena Mašková (Michalovská)
za Stračí. Vzpomíná rodina.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
„Stále jsou v našich srdcích.” Dne
22. března uplynulo 23 let, co nás
navždy opustila naše milovaná
maminka, babička, paní Marie
Kohoutová. Dne 31. března
uplynulo 45 let, co nás navždy
opustil tatínek, manžel, dědeček,
pan Josef Kohout z Radouně 126.
S láskou stále vzpomínají Marie
Hradecká, dcera s rodinou
a rodina Kohoutových.
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PLACENÁ INZERCE

Dne 8. dubna 2021 si
připomeneme 23. výročí úmrtí
našeho drahého tatínka, bratra,
strýce a dědečka, pana Vladimíra
Kohouta ze Štětí – Radouně.
Stále vzpomínají Vladimír, Jana,
Věra a Blanka – děti s rodinami.
Marie Hradecká – sestra
s rodinou.
Dne 9. dubna 2021 uplyne
dlouhých 52 let, kdy utichlo srdce
našeho drahého táty, bratra,
strýce a kamaráda pana
Slavomila Kohouta, kapitána
ČSLA VÚ Bohosudov – Krupka. S
úctou a láskou vzpomínají a za
tichou vzpomínku děkují syn
Slavomil, sestra Marie Hradecká s
rodinou a rodina Kohoutova.
Dne 9. dubna 2021 uplyne již 19
let, kdy beze slůvka rozloučení
odešel náhle a navždy náš
milovaný manžel, tatínek a bratr,
kapitán Vlastimil Kohout –
potápěč pobřežní policie ČR.
S úctou a láskou vzpomínají
Iveta, Lucka, David – manželka
a děti, Slavomil – bratr, kamarádi,
kolegové – potápěči policie ČR.

INZERCE
Oprava okenních žaluzií (interiérových). Tel: 704 825 809.
Prodám urnový hrob na štětském hřbitově ve velmi dobrém stavu.
Rozměr 1m2 (668/II. na 4 urny). Nájem je zaplacen do roku 2023.
Cena dohodou. Informace na čísle 732 105 713.

Společnost ČEZ: oznámení pouze elektronicky
Koncem roku 2020
spustila společnost ČEZ
informační kampaň
„Léta s letáky končí”.
Jedná se o kampaň s
i n f o r m a c e m i o
důležitosti registrace
obyvatel do bezplatné
služby zasílání informací
o odstávkách společnosti
prostřednictvím e-mailu
a SMS zpráv.
S p o l e č n o s t Č E Z
zaregistrovala, že stále více
zákazníků volá po moderních
způsobech oznamování
a využívání digitálních
technologií. U stávajícího
systému výlepů letáků se
ČEZ potýkal s plošnými
zákazy výlepů, stížnostmi na
nečitelnost či nevhodné
umístění apod.
Jak se zákazník
o odstávce dozví?
Individuálně e-mailem nebo
SMS, na internetových

s t r á n k á c h
www.cezdistribuce.cz/odsta
vky, SMS info kanálem, na
webových stránkách města,
na oficiálních sociálních
sítích města Štětí.
Jak a kde se může
zákazník zaregistrovat
aby dostával emaily nebo
S M S z p r á v y o
odstávkách?
Zákazník bude potřebovat
datum narození nebo IČO a
EAN kód, který najde na
vyúčtování za elektřinu. Pak
u ž j e n n av š t í v í
www.cezdistribuce.cz/sluzb
a, kde si zaregistruje,
popřípadě zkontroluje
kontaktní údaje pro zasílání
upozornění, a je hotovo.
Výhody registrace pro
zákazníka
O plánované odstávce se
dozví včas, i když se na dané
adrese pravidelně nezdržuje,
bude neprodleně
informován i o případném

zrušení odstávky. Získá
informace o předpokládané
době obnovení dodávek při
poruše. Ročně společnost
ČEZ tímto krokem navíc
uspoří 4 000 kg papíru, to je
přibližně 10 stromů.
Proč se musí zákazník
registrovat?
Při připojení odběrného

místa zákazník nemusel
uvést své kontaktní údaje
nebo údaje již nemusí být
aktuální. Proto je lepší si
aktuální e-mailovou adresu i
telefonní číslo nově nastavit
či zkontrolovat, zákazník tak
bude mít jistotu, že
informace obdrží včas. (hoz,
ČEZ)
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