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INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO ŠTĚTÍ A OKOLNÍ OBCE

ŠTĚTÍ | BROCNO | ČAKOVICE | HNĚVICE | CHCEBUZ | POČEPLICE | RADOUŇ | STRAČÍ | ÚJEZD | VESELÍ

Zprávy z radnice
♦ Zastupitelstvo města Štětí na
svém zasedání 18. 4. 2013
schválilo rekonstrukci Mateřské školy Klubíčko o celkovém
objemu 4,8 milionu korun,
která by měla proběhnout
během července a srpna 2013.
Součástí rekonstrukce bude
výměna všech oken a střechy.
♦ Zastupitelstvo města Štětí na
svém zasedání 18. 4. 2013
schválilo dotaci 120 tisíc korun
Českému rybářskému svazu ve
Štětí na činnost mládeže.
♦ Dokončovací práce na koupališti jsou hotové. Koupaliště
je připravené na sezonu. Datum

otevření bude upřesněn podle
vývoje počasí.
♦ Město Štětí obdrželo dotaci
1 milion korun od Ministerstva
vnitra ČR k modernizaci kamerového systému, která by měla
proběhnout v letošním roce v
celkovém rozpočtu 3 miliony
korun.
♦ V pátek 10. 5. 2013 od 17.
hodin proběhne slavnostní otevření nové prodejny a restaurace v Radouni.
♦ Vedení města Štětí zve spoluobčany na pietní akt k příležitosti státního svátku 8. 5. u
Základní školy ve Školní ulici.

i

UVNITŘ ČÍSLA

Projekt proti drogám míří do
Štětí
str. 2
Světový den Červeného kříže
str. 2
Zpěvák kapely Gipsy.cz
Banga ve Štětí
str. 3
Hodina Země
str. 3
Mažoretky přivezly medaile z
Děčína
str. 4
Akce DDM Štětí na léto
str. 4
Program Kulturního střediska
- květen
str. 5

Noc s Andersenem
str. 5
Soutěž s loupežníky
str. 6
Gymnastické závody
str. 6
Kanoisté hodnotí sezonu
str. 7
Program Kina
str. 8
Zpravodaj vychází 2. 5. 2013.
Distribuce do schránek
proběhne
od 2. 5. do 4. 5. 2013

Mezinárodní den památek otevřel ve Štětí i jindy nepřístupné objekty
I Město Štětí se ve čtvrtek 18.
dubna a v pátek 19. dubna zapojilo do oslav Mezinárodního
dne památek a historických
sídel. Po oba dny byl připraven
pro štětské základní školy naučný projekt „Toulky štětskou historií“. Vyprávění bylo doplněno
fotografiemi starého Štětí a prohlídkou štětského kostela sv.
Šimona a Judy s freskami od
barokního malíře Josefa Kramolína. Zároveň byl speciálně
ku příležitosti Mezinárodního
dne památek a sídel otevřen kostel sv. Petra a Pavla na Chcebuzi. Jeden z nejstarších kostelů
tohoto regionu není návštěvníkům běžně přístupný. Původní
dřevěný kostel na Chcebuzi byl
zasvěcen roku 993 a je pravděpodobně jedním z dvaceti kostelů, které nechal ve svém českém knížectví postavit Boleslav
II. Novostavba kostela pochází
z let 1781 – 1784 a dnes je hodnocena jako vynikající barokní
architektonická památka.Město
Štětí je členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a
Slezska od 1. září 2009 a v rámci
svého členství se zasloužilo o
zachování významných kulturních hodnot, především nemovitých památek.
(hoz)
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Červený kříž slaví výročí. Vznikl před 150 lety.
I Před sto padesáti lety - přesně
26. až 29. října 1863 - se sešli v
ženevském paláci Atheneum
zástupci 16 zemí, aby založili
mezinárodní hnutí pro pomoc
raněným. Byl založen Mezinárodní výbor Červeného kříže, a
tím se započala historie hnutí
Červeného kříže a Červeného
půlměsíce. Jeho činnost se v průběhu let rozšířila a jeho posláním
v současné době je předcházet a
zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti,
podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních,
rasových, náboženských, třídních a politických. Hnutí se řídí
těmito principy: humanita,
neutralita, nestrannost, nezávislost, dobrovolnost, jednota, svě-

tovost.
Součástí tohoto hnutí je i Český
červený kříž, který navazuje na
činnost svých předchůdců - Vlasteneckého pomocného spolku
pro Království české (založen
roku 1868) a Československého
červeného kříže (1919). Při příležitosti výročí narození zakladatele Červeného kříže Henryho
Dunanta se každoročně slaví 8.
května Světový den červeného
kříže. Místní skupina ČČK ve
Štětí k příležitosti tohoto výročí
připravila na 8. května akci,
která má seznámit veřejnost s
činností Červeného kříže. K
zhlédnutí budou ukázky první
pomoci, kterou si zde každý
může i vyzkoušet. Dozvědět se
můžete praktické informace, jak
se stát dárcem krve. Lze si

nechat změřit krevní tlak, zkusit
si formou hry, jaké je to žít s handicapem. Otevřena budou i témata HIV a AIDS. Akce proběhne v

odpočinkové zóně Ostrov poblíž
areálu vodních sportů. Začátek v
10 hodin. Všichni jsou srdečně
zváni.
(tr)

Skupina ČČK ve Štětí připravila na 8. května akci, která má seznámit veřejnost s činností
Červeného kříže. K zhlédnutí budou ukázky první pomoci. Foto: archiv ČČK

Divadlem nebo hudbou proti drogám. Květen bude patřit projektu Správným směrem
I Správným směrem, tak zní
název projektu který má připomenout dvacáté výročí od vzniku
Národní protidrogové centrály
služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR. U příležitosti
výročí byla vytvořena stálá expozice výstavy „Boj policie proti
drogám“ v Muzeu Policie ČR v
Praze, která zdokumentovala jednotlivé etapy vývoje boje proti
drogám v České republice. V
rámci výstavy byla vyhlášena soutěž o nejlepší protidrogový plakát, jejímž mottem bylo heslo „
Správným směrem “. Soutěž byla
určena především pro střední ško-

Jedna z ukázek prací k projektu Správným
směrem.

ly, v jejichž osnovách je zařazen
výukový předmět výtvarná grafika. Studenti středních škol měli
možnost touto cestou vyjádřit
svůj životní postoj k problematice
nelegálních drog. Výstava se v
květnu přestěhuje do Štětí. Od 2.
května bude k vidění v prostorách
„krytu“ u Základní školy v Ostrovní ulici. Díky projektu
„Správným směrem“ se však
budou během celého května
konat ve Štětí i další akce. „Od šestého do desátého května proběhne
hudební týden, který ukončí koncert mladé štětské romské skupiny. Další týden bude filmový, kdy

se bude každý den promítat snímek k protidrogovému tématu. A
poslední dva květnové týdny
budou literární a sportovní,“ prozradil konkrétnější program koordinátor projektu pro Štětí Milan
Novák. Kromě zmiňovaných
akcí by chtěl koordinátor projektu vyhlásit soutěž právě na téma
boje proti drogám. „Nemusíme
se pevně držet toho, že musí jít o
výtvarné dílo. Chtěli bychom,
aby se děti zapojily i v jiných směrech, třeba divadelním představením, básněmi a podobně,“ upřesnil Milan Novák další z náplní
květnového projektu.
(hoz)

Červnový program Děti ze školy sbíraly na psí útulek
ZŠ T. G. Masaryka
I Měsícem červnem budou pro
letošní školní rok končit oslavy
kulatého výročí. Všichni
zájemci jsou zváni na Akademii
dne 6. 6. 2013 od 17 hod. v Kulturním sále. Následujícího dne
7. 6. pořádá školní družina ve
spolupráci s nejstaršími žáky
školy akci „Děti dětem”. Žáci
místních MŠ i rodiče s dětmi si
mohou od 9 hod. přijít zasoutěžit na školní hřiště. Důležitým
pak bude 8. červen. Od 9-12
hod. jsou všichni zváni na 80.
výročí položení základního
kamene k výstavbě školy, které
bude spojeno se Dnem otevřených dveří. Od 14 hod. se pak
koná setkání bývalých i současných učitelů v prostorách školy.
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Štětská základní škola T. G. Masaryka již pátým rokem uspořádala velikonoční sbírku pro psí útulek v Řepnici. Děti nosily do školy granule,
konzervy, piškoty, kapsičky a různé pamlsky pro pejsky i kočky. Za pomoci páťáků paní učitelky vše pečlivě evidovaly. Po třech měsících byla
sbírka ukončena. Zapojily se všechny třídy z prvního stupně a z druhého stupně 8. a 9. třída.
Celkem se vybralo 141 kg granulí, 46 ks konzerv, 13 ks piškotů, 12 kapsiček a 21 ks různých pamlsků. Útulek také potřebuje peníze. Za přispění
dětí i učitelů byla do útulku dopravena částka 5 500 Kč. V pondělí 25. března se 34 vybraných dětí vypravilo spolu se čtyřmi pedagogy osobně
předat sbírku do Řepnice. S náklady na dopravu si nemusela škola lámat hlavu. Autobus zajistilo Město Štětí, které s psím útulkem v Řepnici
dlouhodobě spolupracuje. Paní Maskulanisová měla velkou radost a za odměnu si mohly děti s pejsky pohrát.
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Do Štětí zavítal Radoslav Banga
I Bylo pondělní dopoledne a
žáci 9. ročníků všech základních škol ve Štětí spěchali do
kina. Ptáte se proč? Tou zajímavou a dlouho očekávanou událostí byl příjezd rapera
Radoslava Bangy, frontmana
skupiny Gipsy.cz. Možná byste
očekávali, že se v městském
kině konal jeho koncert, ale vše
bylo úplně jinak. Radek zde
uvedl svůj preventivní program
„Když chceš, tak to dokážeš“.
Radek během dvou hodin převyprávěl důležité události,
které se dotkly jeho života.
Nebál se otevřít témata, jako
jsou alkohol, drogy, násilí,
život na ulici, kriminalita aj.
Vše dokládal příběhy, které
zažil na vlastní kůži nebo je prožili jeho přátelé. Ke každému

problému připojil i tematicky
laděnou píseň. Musím říct, že
atmosféra v kině byla skvělá.
Žáci byli otevření, bavili se a
smáli se na celé kolo. Radek se
jim snažil přiblížit i jazykem a
slangismy, jimž adolescenti
dobře rozumí. Optimistická
nálada nás neopustila ani po
odchodu z kina. Studenti byli
plní dojmů, jež si celou cestu
zpět ke škole vyměňovali. Doufám, že v nich postřehy z této
akce zůstanou a některé z nich
to odradí od rizikového chování. Tímto článkem bychom zároveň chtěli poděkovat Městu Štětí, jelikož celou akci zprostředkovalo a zafinancovalo. Byli
bychom rádi, kdyby se takové
vydařené akce opakovaly
každý rok.
(kj)

ZDRAVÉ MĚSTO
ŠTĚTÍ

Radek Banga během dvou hodin převyprávěl důležité události, které se dotkly jeho života.
Nebál se otevřít témata, jako jsou alkohol, drogy, násilí, život na ulici, kriminalita. Foto: K.
Junková

60 MINUT TMY PRO DOBROU VĚC Pozvánky kynologů
I Město Štětí se připojilo k Hodině
Země, a to letos již podruhé. Zařadilo se tak mezi více jak 7000 světových měst, která mezi 20:30 a
21:30 místního času vypnula
veřejné osvětlení nebo nasvícení
významné stavby či památky. V
našem městě na jednu hodinu
zhasly lampy na Novém náměstí
a v Bezručových sadech, a to včetně nasvícení kapličky. Ale nebyla
to hodina úplné tmy, protože na
Novém náměstí probíhala ohňová show, kterou předvedl Radim
Lůžek. I když se rtuť teploměru
pohybovala lehce pod nulou,
Hodinu Země přišlo na náměstí

podpořit kolem stovky účastníků.
Nabízí se otázka, zda vypnutí
osvětlení jedenkrát do roka na
šedesát minut má šanci něco změnit. Ve skutečnosti má akce Hodina Země spíše symbolický
význam. Hodinou to jen začíná,
protože každý doma nebo v
zaměstnání má možnost pro naši
planetu něco málo udělat. Hodina
Země je celosvětová kampaň propojující obce, firmy i jedince, kterým není lhostejné naše životní
prostředí a změny klimatu neberou na lehkou váhu. Více informací na www.hodinazeme.cz.

I Dne 18. 5. 2013 se na kynologickém cvičišti ve Štětí koná
2.ročník obranářského závodu
v rozsahu zkoušek ZZO (bez
spec.cviků), ZM, ZVV1 a
ZVV2 . Dalšími dobrovolnými

disciplínami budou: kontrolní
zadržení na ringooblek a agilityparkur. Přijďte se podívat na
vysokou školu výcviku psů.
Občerstvení zajištěno. Začátek
od 8.00 hod.

Očkování psů na obcích
Neděle 5. 5. 2013
Brocno (zastávka bus) 9:00 - 9:45
Chcebuz (u obchodu) 10:00 - 10:45
Veselí (zastávka bus) 11:15 - 11:45
Újezd (zastávka bus) 11:55 - 12:10
Stračí (u kapličky) 13:15 - 14:15
Středa 8. 5. 2013
Počeplice (u hospody) 9:00 - 9:45

Hněvice (u býv. obch.) 10:00-10:45
Radouň (u obchodu) 11:15 - 12:00
Čakovice (zast. bus) 12:15 - 12:45
Očkovánání zajišťuje MVDr. Petr
Lizoň, veterinární ordinace Školní 492
(pod Lékárnou u Slunce), tel.: 773 173
636. Budou přijímány též objednávky
na vakcinaci králíků apod.

ZASTÁVKA NA NÁMĚSTÍ VE ŠTĚTÍ
KDE BUDE PROBÍHAT ZKOUŠKA ZRUČNOSTI
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Mažoretky města Štětí přivezly putovní pohár
Radotínský pohár
V sobotu 23. března se Mažoretky města Štětí zúčastnily soutěže „Radotínský pohár“. Na
letošním ročníku město Štětí
reprezentovaly hned tři skupiny
mažoretek, rozděleny do kategorií mini, děti+ a junior+. Právě
pro „mini“ děti byla tato akce na
soutěžním poli premiérou. Této
skupině dětí ve věku 4 – 6 let se
pravidelně věnují Veronika Francová a Tereza Bílková, kterým
patří velké poděkování. Jak to
celé dopadlo? V kategorii MINI
děti ohromily porotu a vybojovaly 1. místo. Skupina děti+
obhájila loňské prvenství a zlaté
medaile mířily opět do Štětí.
Juniorský tým se ve velké konkurenci týmů, soutěžících na
mistrovstvích Evropy, umístil na
krásném 4. místě. Tímto chceme
všem rodičům, prarodičům,
kamarádům a přátelům mažoretkového sportu poděkovat za
veškerou podporu.

Dance Děčín 2013
DDM Děčín IV. pořádal 29. března již VIII. ročník mažoretkové
soutěže DANCE DĚČÍN. Na
Dance Děčín byly týmy zařazeny do těchto kategorií: děti,
kadetky, junior a senior+. Po
tvrdé práci našich děvčat a jejich
trenérek se dostavil obrovský
úspěch. Nejmladší skupina rozjela medailovou sérii, kdy se se
skladbou „Vařila myšička kašičku“ probojovaly až do finále.
Tuto úspěšnou choreografii pro
děti vymyslela Veronika Francová a odměnou je 2. místo ze 14-ti
souborů. Kadetky nelenily a na
jejich úspěch navázaly. Trenérky
Veronika Francová a Miluše
Pěkná byly na výkon svého
týmu hrdé. Choreografii „Školní
den“ předvedla děvčata mezi dalšími 16-ti soubory s velkým nasazením. Právem si proto do Štětí
odvezly stříbro.
Odpoledne pak přišel na řadu
náš juniorský tým. Naprosto
úžasný výkon ocenily nejen

jejich trenérky a choreografky
skladby „It's raining men“ Tereza Bílková a Jitka Kopecká. V
těžké konkurenci dalších 15-ti
souborů si právem zasloužily 3.
místo. Ve večerních hodinách se
dostala na řadu kategorie senior+ se skladbou „Cesta kolem
světa“, ve které byla medailová
série završena zlatem. Tato skvěle organizovaná soutěž byla
zakončena vyhlášením absolut-

dennodenní existence každého
účastníka (stavění a bourání stanů, balení osobních věcí atd.),
každovečerní táboráky s kytarou a opékáním vuřtů, výlety po
kulturních památkách a spoustou her. Součástí je předtáborová nepovinná příprava, která se
bude konat jednou za týden v
loděnici ve Štětí, a to od dubna

(mš)

.

Po krásné Berounce 2013
I Všichni, kteří máte rádi pravou zábavu plnou nezapomenutelných zážitků, pojeďte s
námi sjet krásnou řeku Berounku. Netradiční tábor je putovní.
Sjíždět budeme na pramičkách
a spát ve stanech. Věk účastníků by neměl být nižší než 9 let
a vyšší 16 let. V programu tábora bude samotné sjíždění řeky,

ního vítěze o „Putovní pohár
primátora města Děčína Františka Pelanta“. Díky obrovskému nasazení všech našich mažoretek se město Štětí může tento
rok pyšnit putovním pohárem a
titulem Absolutní vítěz pro rok
2013. Tímto děkujeme městu
Štětí za finanční podporu a věříme, že tradici a kvalitu společně
zachováme do dalších let.

Pojďte veslovat a pádlovat
do odjezdu na tábor. Vyvrcholením přípravy bude 3-denní
vodácký puťák po dolním toku
samotné Berounky. Kapacita
tábora je omezená. Termin :
26.7 – 4.8 2013. Cena : 3 250
Kč. Informace: Hlavatý Jiří
Tel.724 340 250 (hlavní vedoucí), e- mail HlavatyJiri@seznam.cz.

I Klub vodních sportů Štětí pořádá
jarní nábor do oddílů veslování,
rychlostních pramic a dračích lodí.
Přijďte do loděnice KVS Štětí
každé úterý, středu a čtvrtek od 16.
hod. Klub Vám může nabídnout
krásnou loděnici s širokým využitím, kvalitní trenérský tým a společenské aktivity jak Vám tak i rodičům. Informace na tel.724 340 250.

se nachází u města Jičína, nedaleko Prachovských skal.
Čekají nás vycházky po okolí,
celodenní výlet, táborové ohně,
diskotéka, společenské hry a v
případě pěkného počasí také
koupání v bazénu či nedalekém
Aquaparku.
Termín tábora: 17.7.-27.7.2013
(!!! 10 DNÍ !!!). Tábor je určen
dětem od 6 do 15 let
Ubytováni budeme v chatě
Homole a přilehlém tábořišti se
stany s podsadou. Součástí
budovy jsou 3-6 lůžkové pokoje, nové sociální zařízení i
moderně vybavená kuchyně s
domácí stravou. K vnitřnímu
vybavení patří společenská
místnost a učebna se stolním
tenisem.
Za příznivého počasí je možné
využít přilehlá sportoviště (pís-

kový kurt, zpevněné hřiště
nebo koš na street basketbal)
nebo ohniště pro táborák. Přihlášky jsou k dispozici v DDM
Štětí nebo ke stažení na
www.ddmsteti.cz. Cena tábora:
3 000,- Kč (pro děti ze Štětí a
spádových obcí, které dostanou, prostřednictvím DDM,
dotaci v rámci projektu Zdravé
město). Cena tábora: 3 500,- Kč
(pro děti z jiných měst a obcí,
pro které mohou rodiče žádat
dotaci přímo u svých Městských a Obecních úřadů).
V ceně: ubytování, doprava
autobusem, strava 5x denně,
pitný režim, vstupné, koupání,
výlety, odměny.
Více informací: Ivona Paďourová - 736 634 424, 416 810
440, DDM Štětí – Horova 375,
ddmsteti@centrum.cz.

Akce DDM Štětí na léto 2013
I DDM Štětí a MC Žabka pořádá na zahradě DDM ve čtvrtek
dne 16.5.2013 od 15 hodin
BURZU oblečení všech věkových kategorií, obuvi, hraček,
sportovních potřeb, kočárků,
ad. Prodávající se předem, a to
nejpozději do 15.5. 2013, přihlásí přímo v DDM nebo na tel.
734 441 766. Poplatek činí 50,Kč. Více na www.ddmsteti.cz
Radka Špačková, DDM Štětí.
DDM Štětí pořádá přímořský
pobyt Itálie - Bibione. 5.7.2013
- 14.7.2013
Ubytování: Residence Carina
Nord, Lokalita Spiaggia. Cena
zájezdu: 5 680,- Kč. Cena je za
osobu a zahrnuje ubytování v
apartmánech, dopravu včetně
přistavení autobusu k DDM Štětí, spotřebu elektrické energie,
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teplé a studené vody, služby
delegáta. K ceně zájezdu se dále
připočítává částka 320,-Kč za
pojištění proti úrazu, základní
pojištění pro případné léčebné
výlohy v zahraničí, pojištění
poškození cizích věcí a pojištění storna zájezdu. Stravování
individuální s možností vaření
v plně vybavených kuchyňkách
přímo v apartmánech.
Bližší informace a přihlášky:
DDM Štětí-Horova 375, 416
810 440, ddmsteti@centrum.cz.
Milí kamarádi, vážení rodiče,
po roce se opět blíží čas letních
prázdnin. I letos jsme pro vás
připravili tábor plný zážitků,
her, soutěží, ale hlavně kamarádství. Zavítáme do krásného
prostředí obce Ostružno, které
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Kulturní středisko města Štětí
Program na květen 2013

1. 5. Info. centrum - HISTORIE ŠTĚTÍ VE FOTOGRAFII, historické fotografie města
ze sbírky Zdeňka Fořta, vstup
zdarma.
1. 5. Městská knihovna K V Ě T N O V Á V Ý S TAVA
ORCHIDEJÍ
Výstava fotografií Josefa Hořčičky v čítárně v 1. patře, vstup
zdarma.
8. 5. ZŠ Školní, ZŠ T.G. Masaryka - VZPOMÍNKOVÁ
SLAVNOST K VÝROČÍ
O S VO B O Z E N Í M Ě S TA
ŠTĚTÍ
11.00 - ZŠ Školní - položení
věnců
ZŠ T.G. Masaryka - položení
květin u sousoší T. G. Masaryka
a E. Beneše
Pietní akt na Městském hřbitově
8. 5. areál Veslařského klubu ve
Štětí - ŠTĚTÍ OPEN 2013 ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ
11.00 závody na 200 m
15.00 závody na 100 m
Vstup zdarma.
13. 5. sál KS - SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE PRO
DŮCHODCE
účinkuje: J.Kačanyi, začátek ve
14.00, vstup zdarma.
14. 5. Nové náměstí - MÁJOVÝ PROMENÁDNÍ KON-

CERT
účinkuje: Severočeská harmonie Štětí, začátek v 17.30, vstup
zdarma.
15. 5. Městská knihovna ROMANTICKÉ FLEUROGAMI
Tvůrčí dílna pro veřejnost –
květy z kulatých papírů, začátek v 16.00, vstup zdarma.
27. 5. sál KS - 15 LET KOUZELNÉ FLINTY
Koncert k výročí pěveckého
souboru ze ZUŠ Štětí, řídí Ivan
Šimáček, začátek v 19.00,
vstupné dobrovolné.
31. 5. Husovo náměstí - DĚTSKÝ DEN
15.00 pohádky Divadla V pytli,
soutěže atrakce a hry, vstup
zdarma
18.00 kino - Cesta na tajuplný
ostrov II. - 3D, vstupné: 50,Kč
Připravujeme na měsíc červen:

Děti nocovaly v knihovně s Andersenem
I Městská knihovna ve Štětí pořádala 5. dubna „jubilejní“ desáté
nocování, tentokrát pod
názvem: „Andersen s Kalichem“.Cílem akce je vzbudit v
dětech zájem o četbu, ukázat jim
krásu mluveného slova a půvab
společného hlasitého předčítání,
ale také vést je ke kreativním činnostem a aktivitám. Řádilo se
nejen ve štětské knihovně, ale i v
knihovnách, školách, družinách,
domech dětí a dětských domovech Čech, Slovenska, Polska a
v dalších zemích, celkem na 1
289 místech. U nás se akce
zúčastnilo 14 chlapců, 16 děvčat
ve věku od 6 do 11 let a 7 dospěláků. Jaký byl program? Přestože se jaro opozdilo a počasí
bylo všelijaké, nic nás neodradilo zdolat stračenský kopec Špičák. O místní historii, pověstech
z dávných dob a přírodních zajímavostech, poutavým vyprávěním zpestřil procházku Míra Plaček. Na zpáteční cestě jsme
pozdravili náš osmiletý pohádkový strom Andersenovník.
Část večera byla věnována českému spisovateli Karlu Čapkovi
a jeho knize Dášeňka čili život
štěněte a ilustrátorce Heleně
Zmatlíkové. Následovala tvůrčí dílna, kde si děti vyzkoušely
řadu výtvarných technik:
patchwork, drátkování, enkaus-

tiku, korálkování a malování na
sklo. Zúčastnili jsme se literární
soutěže vyhlášené firmou
EFKO. Výsledkem práce byly
básničky s použitím slov: Igráček, kniha, Andersen. O půlnoci
nechybělo pyžamové křepčení s
tancem. Když byly děti
„unavené“, zakuklily se do
svých pelíšků a snažily se
usnout. Kdy však zavřely svá
víčka a pusinky, to bych raději
neprozrazovala. Ráno děti společně posnídaly, převzaly dárkové balíčky a pod dohledem rodičů se odebraly do svých domovů
živé a zdravé, až na jeden šrám v
obličeji malého nocležníka.
Poděkování patří Mírovi Plačkovi za výklad o Špičáku,
Marušce Markové a Janě Vondráškové za spolupráci a pomoc,
dále maminkám dětí, Pekařství
Marty Marešové, p. Heleně
Korosové a personálu Centrální
školní jídelny za chutné pečivo.
Zároveň děkujeme sponzorům:
NADACI KALICH, ŘEZNICTVÍ NOVÁK, FIRMĚ PRŮMSTAV ŠTĚTÍ, CUKRÁRNĚ
MONIKA, FIRMĚ LUNA ČERMÁK, LÉKÁRNÁM U SLUNCE A POD LÍPOU, ATELIÉRU
M O T Ý L , PA P Í R N I C T V Í
LINHART, EVĚ VINKLEROVÉ, NAKLADATELSTVÍ
FRAGMENT A EUROMEDIA.
I. Roubíčková

12. 6. Farmářské slavnosti –
Nové náměstí
15. 6. Historický den „ Štětská
ostrev“ & folkové odpoledne –
Husovo náměstí
29. 6. Stračenská pouť - Stračí
2. 6. 40 let mažoretek ve Štětí koncert Severočeské harmonie
a VDO Zlín a mažoretkové skupiny ze Štětí – Husovo náměstí

Finálové klání v pohádkovém pexesu, kterého se zúčastnili prvňáčci ze zdejších základních
škol. Foto: Ivana Roubíčková

Výherci vědomostní soutěže Historické skvosty našich měst vyhlášené Městskou knihovnou
Štětí. Zleva: p. Jana Ondráčková, Jindřich Nerad a Věra Kroupová. Foto: Jindra Homolková
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Soutěž - Po stopách loupežníků, aneb poznej svůj kraj s loupežníkem Štětkou.
I Soutěž „Po stopách loupežníků“ je poznávací soutěž o regionu Štětsko, která je zaměřená
především na předškolní děti a
žáky 1. stupňů základních škol
a jejich rodiče. Cílem hry je
zábavnou a hravou formou
seznámit děti a mládež se zajímavostmi a historií regionu a
města, ve kterém žijí. Hra bude
probíhat v období měsíců
duben (vyhlášení a zahájení soutěže) až listopad 2013 (vyhlášení vítězů a ukončení soutěže).
Pravidla soutěže: Prvním krokem malého loupežníka bude
opatřit si „Loupežnický pas“,
který bude k dostání v Informačním centru města Štětí. Do
pasu napíše své iniciály, obdrží
razítko loupežnického panství a

hráčskou placku. Dále pak
musí a správně zodpovědět soutěžní otázky, které nalezne ve
Zpravodaji města Štětí a na
webových stránkách loupežníka Štětky. Odpovědi si zapíše
do pasu a v IC obdrží za každou
správně zodpovězenou otázku
samolepku, kterou si vlepí na
příslušné místo ve svém
„Loupežnickém pasu“. Otázky
a úkoly, které jsou součástí
pasu, může plnit průběžně dle
svého času a uvážení. Tyto otázky však nejsou odměněny herní
samolepkou. Lze však, za
jejich správné splnění a získání
všech pěti soutěžních samolepek, získat samolepku bonusovou. POZOR, každý hráč smí
soutěžit pouze s jedním loupež-

nickým pasem. Soutěžící, kteří
správně zodpoví všechny soutěžní otázky a získají všech pět
soutěžních samolepek, postou-

pí do slosování o tři hlavní ceny
soutěže, které vítězům na slavnostním vyhlášení předá sám
loupežník Štětka.
M.Krch

Představujeme loupežníky: Poctivý syn kovářův, to býval loupežník Štětka
I Na stránkách Zpravodaje se
každý měsíc během soutěže s
Loupežnickými pasy představí
vždy jeden loupežník z bandy. A
kým jiným bychom měli začít,
než s věhlasným loupežníkem
Štětkou. Nedaleko městečka
Štětí leží v lesích pískovcová
jeskyně zvaná Mordloch (mordířská/vražednická díra nebo
jeskyně), o které se vypráví
pověst, že zde za třicetileté války
sídlili loupežníci. Velitel loupežníků se údajně jmenoval Štětka.
Narodil se roku 1610 jako syn
kováře a pradleny Schmidtových a rodiče mu dali jméno

Matthias. Dětství měl malý
Matthias stejné jako většina
tehdejších dětí. Od 13 let začal
pomáhat otci v kovárně. Brzy
byl stejně zručný jako on a byl na
nejlepší cestě stát se mistrem
cechu kovářského. To však již
zuřila třicetiletá válka, která
později zasáhla do jeho osudu.
Když mu bylo 18 let, byl odveden do dánského vojska k
dragounům. Později, již jako
voják švédského vojska, došel s
armádou do Čech. Jednou se
však nepohodl s jedním plukovníkem, v hádce ho probodnul a
hrozil mu trest smrti. Rozhodl se

Skauti zvou
na pochod se skřítky

Gymnastické závody předškolních dětí Štětský voříšek

I Skautské středisko Štětí si Vás
dovoluje pozvat na Pochod lesních skřítků a strašidel. Sobota
12. 5. 2013 - hřiště ve Stračí od 9
hodin. 3. ročník sranda pochodu
nejen pro děti. Pochodu se může
zúčastnit každý, kdo dá dohromady skupinu 2 až 10 členů a přihlásí se do 6.5. na e-mail skautingsteti@seznam.cz nebo na
telefon 775 681 017. Trasa
pochodu je dlouhá 5 Km. Startovné je 10 Kč na osobu. Kdo přijde v masce strašidla, dostane
speciální odměnu a zároveň se
může zúčastnit soutěže o nejhezčí strašidlo - Miss strašidlo. V cíli
je možné se občerstvit a opéct si
své buřty. Více informací na
www.skaut-steti.wbs.cz. Pochod
není vhodný pro kočárky.

proto, že uteče. S ním šli i jeho
dva nejlepší a nejvěrnější
přátelé, George Amsel a Martin
Szimiczky. Po dlouhém bloudění dorazili ve štětských lesích na
mýtinu s malou jeskyní a usídlili
se v ní. Časem ke třem známým
lotrům přibyl ještě Wenzl
Nowotny a Johanna. Ač byl
Štětka loupežník, nebyl to žádný

krvežíznivý lotr a mordýř.
Přepadal hlavně bohaté kupce,
lakomé pány šlechtice a nepoctivé městské úředníky. Celkově
neměl rád nespravedlnost a
bezpráví. Proto takové lotry,
kteří si na chudáky dovolovali a
poctivé šidili, trestal a napomínal. Nejvíce proto vadil okolní
vrchnosti a štětským měšťanům,
chudáci ho měli rádi a často mu v
nesnázích pomáhali. Byl statečný, zásadový a spravedlivý. Měl
v sobě však i jistou dávku rebelství a zlomyslnosti, která je
vlastní každému loupežníkovi.
M. Krch

zve na výstavu

SK Mondi Štětí odbor ASPV pořádal 23. 3. okresní soutěž pro předškolní děti v gymnastickém
trojboji. Soutěž se tradičně konala na II.ZŠ, která nám vychází vstříc a patří jí naše
poděkování za podporu. Děti předvedly určené sestavy na lavičce, koberci a švédské bedně.
Vítězi ve svých kategorií se stali David Nestoroski, Lukáš Volák, Klára Nespjaková, Kateřina
Lancová a Denisa Smiešková. Všechny výkony malých závodníků ocenili diváci potleskem. Je
velká škoda, že tentokrát nepřijely závodit litoměřické děti.
Ing.L. Votočková

I ZKO ve Štětí zve veřejnost na 5.
ročník výstavy voříšků a psů bez
PP "Štětský voříšek a Den dětí s
hafany" – sobota 25. 5. od 9 h. v
areálu kynologického cvičiště ve
Štětí. Soutěžit se bude v 11 kategoriích podle pohlaví, výšky a
věku pejsků. Dvě kategorie jsou
určeny dětem a jejich čtyřnohým
kamarádům. O zábavu se v dětském koutku postarají členové
turistického oddílu "Tuláci" ze
Štětí. Děti čekají soutěže o ceny,
skákací hrad a další. Pro dospělé
je připraveno "Kolo štěstí"o ceny.
Čestným hostem bude Kateřina
Kašparová, bývalá televizní
moderátorka, nyní šéfredaktorka
časopisu "HAF & MŇAU". Bližší informace na webových stránkách www.ZKOSTETI.CZ
ZKO Štětí
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Kanoisté hodnotí sezonu. Mládežníci i veteráni brali medaile
I Od března probíhaly tréninky
na vodě a během roku jsme
absolvovali 22 závodů slalomových a 8 závodů sjezdových.
Naši mladí závodníci získali
mnoho zkušeností a dostalo se
jim i prvních ocenění. Radost
nám svými výsledky udělal Antonín Bareš, který získal dvě III.
VT( výkonnostní třídy ve slalomu a ve sjezdu), v Českém Poháru žáků ve sjezdu skončil v
konečném pořadí na pěkném 10.
místě a kvalifikoval se na MČR

žáků. Diplomy za umístění na 2.
a 3.místě se mohou pochlubit
naše děvčata Kristýna Jirásková
a Klára Lípová, když vystoupily
na stupně vítězů v Třebechovicích. Další čtyři III. VT získali
naši veteráni, z nichž nejlepších
výsledků dosáhl Zbyněk Těhle v
kategorii K1 a C1. Velkým přínosem pro zlepšení výkonnosti
mladých závodníků byla krátkodobá soustředění, která se uskutečnila při závodech ve Vysokém Mýtě, Plzni, Třebechovi-

cích, Strakonicích a tréninkové
dny na USD ve Veltrusech. Zde
je třeba poděkovat našim starším závodníkům, že se snaží předat své zkušenosti těm mladším.Na úspěšné reprezentaci
Štětí se podíleli i naši rozhodčí s
kvalifikací I. a II.třídy. Rozhodovali na všech již zmíněných
závodech, na Českých Pohárech, Národních kontrolních
závodech a Mistrovství ČR
dospělých. Rádi bychom pro
tyto aktivity získali další zájem-

od úmrtí pana Emila Ulrycha ze
Štětí. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Dcery a syn s rodinami.
♦ Kdo měl tě rád, vzpomene,
kdo tě miloval nezapomene.
Dne 29. 5. 2013 uplyne 13 let,
kdy nás navždy opustila naše
dcera Radka Šůtová. Stále vzpomínají rodiče Eva a Luděk a sourozenci Tomášek a Kristýnka.
♦ Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 26. 5. 2013 uplyne 5 let
kdy nás bez slůvka rozloučení
opustil náš tatínek a dědeček
pan Antonín Šuta. Stále vzpomínají děti Maruška a Luděk s
rodinami.
♦ Dne 10. 5. 2013 uplyne 8
smutných let od chvíle, kdy
utichlo laskavé srdce našeho
tatínka a dědečka, pana Vladimíra Šťastného ze Štětí. Stále
vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery Marie a Vlaďka s
rodinami.
♦ Kdo v srdci žije, nezemřel.
Dne 20. 5. 2013 vzpomeneme 5
let, co nás navždy opustil náš
drahý manžel, tatínek, pan
Miroslav Staněk. Vzpomínají
manželka, syn a přátelé.
♦ Dne 18. 5. 2013 uplyne 20
let, co nás opustil pan František
Doležal. Dne 26. 5. 2013 uplyne 23 let, co od nás navždy odešla paní Marie Doležalová. S
láskou a úctou vzpomínají děti
s rodinami.
♦ Dne 28. 4. 2013 by se dožil
83 let můj drahý manžel, pan
Rudolf Vondál z Ješovic. Pracoval 30 let v papírně. Před 10
lety nás po těžké nemoci opustil
navždy. S láskou a úctou stále
vzpomínáme. Děkujeme všem,
kteří ho znali a vzpomenou s
námi. Marie Vondálová, manželka, rodiny Doležalová, Vac-

Výbor oddílu

Inzerce

Vzpomínáme
♦ Dne 24. 5. 2013 uplyne 5 let

ce, hlavně z řad mládeže. Náš
sen, vybudování jednoduché slalomové dráhy, je zatím ve stadiu
příprav a nezbývá než doufat ve
zdárný konec. Děkujeme všem,
kdo nás v našem dosavadním
úsilí podpořili, rodičům, všem
sponzorům, VV SK Mondi Štětí, MěÚ Štětí, ČSTV a ČSK DV.
Tréninky se konají každé úterý a
čtvrtek od 15. 30 do 17. 30 hod v
loděnici kanoistiky na Ostrově (
budova vlevo od vrat do areálu).

ková, rodina Kutáčová.
♦ Kdo v srdcích žije těch, které
opustila, ta neodešla. Dne 3. 4.
2013 jsme vzpomněli 27 smutných let, co nás navždy opustila
naše drahá tetička, paní Marie
Kocianová, roz. Štorová ze Štětí. Za tichou vzpomínku děkují
s úctou, láskou vzpomínají Slávek Kohout, rodina Nosková,
Králíkova, Beranova, Kalvachova, Broucova a přátelé.
♦ Odešla si tiše s noční tmou,
odešla si tiše s bolestí svou. Dne
4. 5. 2013 vzpomeneme 2 smutné roky, kdy nás navždy opustila naše drahá teta, maminka,
babička, paní Miloslava
Kohoutová ze Štětí. S láskou
vzpomínají Ladislav, Milena,
děti s rodinami, rodina Kohoutova.
♦ Dne 12. 5. 2013 vzpomene-

me 28 dlouhých let, co bez slůvka rozloučení odešla moje milovaná maminka, teta, paní Marta
Kohoutová, rozená Heidová ze
Štětí. Nikdy, maminko, na tebe
nezapomenu. S láskou, úctou,
se slzami v očích stále vzpomínají syn Slavomil, rodina
Kohoutova, Noskova, Králíkova, Beranova, Kalvachova, přátelé ze Štětí.

Blahopřání
Paní Jana Vacková oslaví 28.
5. 2013 své 50. narozeniny. Z
celého srdce přejeme všechno
nejlepší. Marie Vondalová,
matka, rodiny Doležalová,
Vacková, Václav a Jan Rendlovi, synové, manžel Milan,
syn Milan a dcera Edita, rodina Kutáčova.

SBĚR DROBNÝCH NEBEZPEČNÝCH
ODPADŮ
SOBOTA 1. 6. 2013
HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ MOBILNÍ SBĚRNY:
8:00
8:15
Čakovice
Na návsi
8:20
8:35
Radouň
Parkoviště u obchodu
8:40
8:55
Chcebuz
U kostela
9:00
9:15
Újezd
U autobusové zastávky
9:20
9:35
Veselí
U autobusové zastávky
09:40 09:55 Brocno
Na návsi
10:10 10:25 Stračí
U kapličky
10:35 10:50 Počeplice
U autobusové zastávky
11:00 11:15 Hněvice
U hostince „Na terase“
PŘIJÍMÁNY BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY ODPADŮ
oleje hydraulické, akumulátory, obaly od barev, olejové filtry,
baterie, zbytky barev, oleje fritovací, monočlánky, rozpouštědla a
ředidla, oleje motorové, televizory, pesticidy, oleje převodové, lednice, staré léky, rtuťové teploměry, mrazáky, fotochemikálie,
obaly od domácí chemie, zářivky, pneumatiky – bez disků, zbytky
domácí chemie, výbojky (pouze od os. automobilů). Služba je
pro občany BEZPLATNÁ. Podrobnější informace na telefonních
číslech: 416 532 697, 416 533 045.

♦ Pronajmu byt 1+1 ve Štětí.
Plně zařízený. Cena 4 500,- Kč
+ nízké náklady. Tel.: 777 853
644.
♦ Prodám nebo pronajmu garáž
za obchvatem. Tel.: 608 512
500.
♦ Prodám byt 3+1 ve Štětí po
celkové rekonstrukci. Plastová
okna, zděné jádro, nové podlahy + kuch. Linka, balkon. Cena
dohodou. Tel.: 734 419 059.
♦ Nabízím pronájem bytu
2+KK. Tel.: 602 164 638.
♦ Prodám dům 1+4 u lesa –
8km od Štětí, který je možno
užívat jak k trvalému bydlení,
tak k rekreaci. Dům je po
rekonstrukci s 14 arovým
pozemkem. U domu je velká
stodola, dílna, pergola s krbem
a udírnou, studna. V domě je
koupelna – sprchový kout, WC,
nová kuchyně, krbová kamna,
napojení na ÚT. Kontakt pro
vážného zájemce: 606 345 625.
Cena pro jednání: 1,7 mil. Kč.
♦ Prodám šicí stroj zn. Veritas z
roku 1938, funkční. Cena dohodou, levně. Tel.: 720 626 280,
po 18. hodině večer.
♦ Nabízím doučování AJ a FJ.
Tel.: 725 711 340.

Akce hasičů
Akce Hasičů města Štětí na
rok 2013
18. 5. 2013 - 29. ročník ,,O
pohár města Štětí", soutěž
dospělých
25. 5.- 26. 5. 2013 - celostátní
hra ,,Plamen", okresní kolo
soutěže mladých hasičů
22. 6. 2013 - 3. ročník ,,O
pohár starosty SDH", soutěž
mladých hasičů
13. 7. 2013 - Krajská soutěž v
požárním sportu
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